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 PROCESSO: 6018.2020/0022345-3
5ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 246/2019-SMS.G
COMUNICADO DE RETOMADA DO PREGÃO - APÓS 

ANÁLISE RECURSO
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE 

BRONCODILATADORES, ESTRÓGENO E ANTI-INFECCIOSO
A 5ª CPL/SMS.G, COMUNICA , que dará prosseguimento 

aos trabalhos do Pregão nº 246/2020, para volta de fase de 
Julgamento para o REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECI-
MENTO DE BRONCODILATADORES, ESTRÓGENO E ANTI-INFEC-
CIOSO, no dia 06.08.2020 às 09:00 hs., para os ITENS 1/2 e 
3/4, após análise de Recurso dando Provimento ao mesmo.

Informamos que foi dado publicidade do Julgamento/Deci-
são da análise do Recurso na plataforma Comprasnet.

 PROCESSO: 6018.2020/0014650-5
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
SEI Nº 031609848
EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 281/2020-SMS.G
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2020-SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETENTORA: NEW CARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚR-

GICOS E HOSPITALARES LTDA ME
CNPJ: 07.707.978/0001-37
OBJETO: MALHA TUBULAR
VIGÊNCIA: 21/07/2020 A 21/07/2021
Item 02 – MALHA TUBULAR, 6,0 CM X 25 M
R$ 8,08/UNID
MARCA: M.SÓ
FABRICANTE: M.SÓ
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 54 UNID
REGISTRO NO M.S: 80128000012
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri : 11.065.003.010.1640-7
Item 03 – MALHA TUBULAR, 8,0 CM X 25 M
R$ 9,90/UNID
MARCA: M.SÓ
FABRICANTE: M.SÓ
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 40 UNID
REGISTRO NO M.S: 80128000012
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri : 11.065.003.010.1642-3
Consumo Médio Mensal Estimado:
ITEM 02: 432
ITEM 03: 309
Consumo Médio Anual Estimado:
ITEM 02: 5.184
ITEM 03: 3.708

 PROCESSO: 6018.2020/0029615-9
CONTRATO Nº 008/2020-SMS.G
CELEBRAÇÃO DO TERMO ADITIVO
DESPACHO DO SECRETÁRIO
À vista do contido no presente processo administrativo, 

do parecer técnico de SMS/CMAC/CONTRATOS e do parecer da 
Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho, com fundamento na 
Lei Municipal nº 17.335/2020 e no artigo 57, II da Lei Federal 
8.666/93, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº 01/2020 
ao Termo de CONTRATO Nº 08/SMS.G/2020 firmado com a pes-
soa jurídica de direito privado HOSPITAL SANTA ISABEL, inscrita 
no CNPJ sob o nº 62.779.145/0039-62, cujo objeto é a assistên-
cia integral ao paciente grave acometido de COVID-19 em leitos 
de Unidade de Tratamento Intensivo - UTI, e, se necessário, 
internações complementares em leitos de média complexidade, 
encaminhados única e exclusivamente pela Central de Regu-
lação de Emergência do Complexo Regulador Municipal, com 
a finalidade de prorrogação do ajuste pelo prazo de 03 (três) 
meses, a partir da data de 12 de agosto/2020, no valor total es-
timado de R$ 4.023.000,00, onerando a dotação orçamentária 
nº 84.10.10.302.3003.4.113.3.3.50.39.00.00, Fonte 00 de acor-
do com a Nota de Reserva nº 43.044/2020 (SEI 031561282) e a 
dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3003.2.507.3.3.50.39.00
.02, Fonte 02 de acordo com a Nota de Reserva nº 43.065/2020 
(SEI 031556589).

 PROCESSO: 6018.2020/0030373-2
CONTRATO Nº 011/2020-SMS.G
CELEBRAÇÃO DO TERMO ADITIVO
DESPACHO DO SECRETÁRIO
À vista do constante no presente administrativo, em es-

pecial da manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, 
que acolho, como razões de decidir, fundamentado pelo art. 
4º-H da Lei Federal n. 13.979/2020, AUTORIZO o aditamento 
ao Contrato nº 11/SMS.G/2020 firmado com a pessoa jurídica 
de direito privado NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A, 
inscrita no CNPJ sob o nº 44.469.812/0001-38, cujo objeto é a 
execução, pela contratada, de serviços de assistência integral 
ao paciente grave acometido de COVID-19 em leitos de Unida-
de de Tratamento Intensivo - UTI, e, se necessário, internações 
complementares em leitos de media complexidade, encami-
nhados única e exclusivamente pela Central de Regulação de 
Emergência do Complexo Regulador Municipal, para fins de 
promover a prorrogação do prazo de vigência, pelo período de 
três meses, a partir de 20/08/2020, no valor total estimado de 
R$ 2.011.500,00 (dois milhões, onze mil e quinhentos reais), 
onerando as dotações orçamentárias 84.10.10.302.3003.2.507
.3350.3900.02, NR 42.664/2020 e 84.10.10.302.3003.4.113.33
50.3900.00, NR 42.740/2020.

 PROCESSO: 6018.2020/0045656-3
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA
I - Em face da competência delegada pela Portaria nº 

890/2013-SMS.G, AUTORIZO a abertura de procedimento lici-
tatório objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNE-
CIMENTO DE BANDAGEM TRIANGULAR, NÃO TECIDO DES-
CARTÁVEL E PROTETOR, P/ EVISCERAÇÃO E QUEIMADOS, 
PVC, INCOLOR, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, a pedido de DIVISÃO 
TÉCNICA DE SUPRIMENTOS – SMS.3, com fundamento na Lei 
Municipal nº 13.278 de 07 de janeiro de 2002, no Decreto 
Municipal nº 44.279, de 24 de dezembro de 2003, Decreto nº 
46.662, de 24 de novembro de 2005 e nas Leis Federais nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e APROVO a minuta do edital anexo (SEI 031503868) ao 
presente processo.

II - Fica designada para condução do certame a 6ª Comis-
são Permanente de Licitação instituída através da Portaria nº 
114/2020-SMS.G

PROCESSO: 6018.2020/0045656-3
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-

TOS - CAS
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, PESQUISA DE PREÇO E COMPRAS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberto no Gabinete:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 290/2020-SMS.G, processo em 

epígrafe, destinado ao registro de preços para o fornecimento 
de BANDAGEM TRIANGULAR, NÃO TECIDO DESCARTÁVEL 
E PROTETOR, P/EVISCERAÇÃO E QUEIMADOS, PVC, INCO-
LOR, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, para a Coordenadoria de Ad-
ministração e Suprimentos - CAS, Divisão de Licitação, Pesquisa 

“30. O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO também manifes-
tou entendimento no sentido de que o formalismo exagerado 
não deve se sobrepor à persecução do interesse público, tendo-
-se em vista ausência de prejuízos à Administração Pública 
no caso de ocorrência de meros erros materiais, afastando 
o excesso de formalismo nos procedimentos licitatórios: Re-
presentação formulada por licitante. Possíveis irregularidades 
praticadas pelo TRF 3ª Região. Tomada de Preços para aquisição 
de equipamentos de radiocomunicação UHF. Desclassificação 
de proposta de menor preço. Conhecimento. Procedência em 
parte. Determinação para a suspensão da eficácia do contrato 
firmado com a empresa vencedora. Audiência. - Licitação. Edi-
tal. Procuração. Formalismo e instrumentalidade das formas. 2 
MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e Contrato Administrativo, 11ª 
ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 124.”

“(...) O formalismo exagerado da Comissão de Licitação 
configura uma violação ao princípio básico das licitações, que 
se destinam a selecionar a proposta mais vantajosa para a 
Administração. (...) O apego a formalismos exagerados e in-
justificados é uma manifestação perniciosa da burocracia que, 
além de não resolver apropriadamente problemas cotidianos, 
ainda causa dano ao Erário, sob o manto da legalidade estrita. 
Esquece-se o interesse público e passa-se a conferir os pontos 
e vírgulas como se isso fosse o mais importante a fazer. (...) 
Lembro aqui a lição do Prof. Marçal Justen Filho no seu livro 
"Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrati-
vos" (Ed. Dialética, 5ª ed., p. 69) ao examinar o problema do 
formalismo e da instrumentalidade das formas. Segundo ele: 
“Não se cumpre a lei mediante o mero ritualismo dos atos. O 
formalismo do procedimento licitatório encontra conteúdo na 
seleção da proposta mais vantajosa. Assim, a série formal de 
atos se estrutura e se orienta pelo fim objetivado. Ademais, será 
nulo o procedimento licitatório quando qualquer fase não for 
concretamente orientada para a seleção da proposta mais van-
tajosa para a administração”. (TCU, Processo 004.809/199-8, 
Decisão 695/99, Plenário) - g. n. - 31. Com efeito, não deve ser 
confundido o procedimento formal inerente ao procedimento 
licitatório com o excesso de formalismo capaz de retardar ou 
prejudicar o processo de contratação, considerando-se que (i) 
não houve qualquer prejuízo à Administração na aquisição do 
produto em pó (frasco), e (ii) além disso, a própria descrição do 
produto no Termo de Referência do Edital (Anexo I) possibilita 
a aquisição do produto na forma de frasco, tal como oferecido 
pela empresa vencedora.”

“34. Por fim, vale destacar que a eventual aquisição do 
FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA apenas na forma 
farmacêutica de cápsulas consistiria em claro direcionamento 
da disputa a um único licitante (no caso, a recorrente), com pre-
juízo ao caráter competitivo do certame, em flagrante violação 
ao artigo 3º, caput e § 1º, I, da Lei n.º 8.666/933.”

“IV - PEDIDO 35. Por todo o exposto, a ASTRAZENECA 
requer seja desprovido o recurso interposto pela DUPATRI, 
mantendo-se a decisão que consagrou a empresa recorrida 
vencedora em relação aos itens 1, 2, 3 e 4 da Ata de Realização 
do Pregão Eletrônico e do Anexo I do Edital, eis que foram cum-
pridas todas as especificações técnicas, bem como foi oferecido 
o melhor preço pelo SYMBICORT TURBUHALER®.”

MANIFESTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA
In fo rmação  SMS/ASS ISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

(031498741 e 031508183):
“Dos SEI nº 031401368 e 031498741
Em relação ao medicamento broncodilatador, formoterol 6 

mcg + budesonida 200 mcg e formoterol 12 mcg + budesonida 
400 mcg, a Comissão Farmacoterapêutica da Secretaria Muni-
cipal da Saúde seleciou, com aval da Área Técnica do Pulmão 
Paulistano, a apresentação cápsula para inalação quando da 
sua incorporação na REMUME. Adicionalmente, a apresentação 
dispositivo turbuhaler (tubo) tem a utilização mais complexa 
em comparação à apresentação cápsula para inalação, sendo 
que os pacientes atendidos pela rede municipal já estão habitu-
ados ao uso da apresentação cápsula para inalação.”

“Complemento ao SEI 031498741
Com análise dos documentos contidos nos SEI 031400678 

- recurso Dupatri e 031401368 - contrarrazões de recurso Astra 
Zeneca, ratificamos o parecer técnico favorável pela apresen-
tação constante da REMUME: formoterol 6 mcg + budesonida 
200 mcg e formoterol 12 mcg + budesonida 400 mcg, cápsula 
para inalação, uma vez que esse medicamento nesta apresenta-
ção já está disponibilizado na rede municipal há alguns anos e 
os pacientes atendidos pela rede municipal já estão habituados 
com a sua utilização.

“Complemento ao SEI 031498741
Com análise dos documentos contidos nos SEI 031400678 

- recurso Dupatri e 031401368 - contrarrazões de recurso Astra 
Zeneca, ratificamos o parecer técnico favorável pela apresen-
tação constante da REMUME: formoterol 6 mcg + budesonida 
200 mcg e formoterol 12 mcg + budesonida 400 mcg, cápsula 
para inalação, uma vez que esse medicamento nesta apresenta-
ção já está disponibilizado na rede municipal há alguns anos e 
os pacientes atendidos pela rede municipal já estão habituados 
com a sua utilização.”

MANIFESTAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
No que se refere na peça recursal, trata-se de análise/

manifestação afeta à ÁREA TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA FARMA-
CÊUTICA, por se tratar de questionamentos quanto a forma de 
apresentação do medicamento, conforme manifestado acima 
pela recorrente.

Oportuno se torna dizer que o Edital foi elaborado com a 
solicitação inicial da área requisitante para apresentação do 
medicamento FORMOTEROL EM CÁPSULA PARA INALAÇÃO 
COM INALADOR.

É sobremodo importante assinalar que o Art. 41 da Lei Fe-
deral 8.666/93, cita que a Administração não pode descumprir 
as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente 
vinculada.

Cumpre-nos informar ainda que no item 2.1 do Edital, 
consta que: “Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legí-
tima para solicitar esclarecimentos ou providências em relação 
ao presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital, des-
de que o faça com antecedência de até 03 (três) dias úteis, da 
data fixada para a abertura da sessão pública do certame, ob-
servado o disposto no art. 23 e 24 do Decreto nº 10.024/2019.”

Sendo assim, as empresas participantes tinham prévio 
conhecimento das especificações técnicas dos medicamentos 
a serem fornecidos, para a apresentação da Proposta e docu-
mentos de Habilitação, uma vez que estas informações estão 
claramente expressas no Edital do Pregão, no qual qualquer 
licitante caso tenha dúvida, poderá fazê-lo conforme o citado 
dispositivo legal.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, e uma vez que todos os procedimentos 

adotados por esta Comissão seguiram o rigor da lei, bem como 
a observância dos princípios constitucionais da legalidade, 
impessoalidade, igualdade, publicidade, eficiência, e vinculação 
ao instrumento convocatório, bem como a manifestação da 
área técnica da Assistência Farmacêutica da SMS (031498741 e 
031508183), a qual adotamos como razão de decidir, entende-
mos, s.m.j., que o recurso apresentado pela empresa DUPATRI 
HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., inscrita no 
CNPJ sob o nº 04.027.894/0007-50 deve ser RECEBIDO posto 
que tempestivo, porém, NO MÉRITO DEVE SER JULGADO PRO-
CEDENTE, com fundamento nos arts. 41 e 109 da Lei Federal nº 
8.666/93 c/c o art. 11, VII do Decreto nº 5.450/2005, concluindo 
pela INABILITAÇÃO da empresa ASTRAZENECA DO BRASIL 
LTDA, CNPJ nº 60.318.797/0001-00, como vencedora de menor 
preço para o ITEM 1/2 e 3/4.

Em consequência, está 5ª CPL/SMS.G, informa que será 
reaberta a sessão no dia 06.08.2020, voltando o certame à 
fase de Aceitação de Propostas, para dar prosseguimento às 
negociações com as licitantes remanescentes.

“III.A) A SIMILARIDADE DO MEDICAMENTO FORNECIDO 
EM CÁPSULA OU EM PÓ E O CONSEQUENTE ATENDIMENTO 
DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL 8. Embora a recor-
rente tente sustentar a tese de que não houve o atendimento 
dos requisitos previstos no Edital pela empresa vencedora, uma 
vez que seu produto (SYMBICORT TURBUHALER®) é oferecido 
em tubo, e não em cápsulas, verifica-se que a ASTRAZENECA 
cumpriu todas as condições de habilitação para participação 
do certame, bem como ofereceu, pelo melhor preço, forma 
farmacêutica do produto idêntica àquela prevista no Edital: 
FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA nas concentra-
ções 6/200mcg e 12/400mcg. 9. Vale destacar, inclusive, o fato 
de que a própria descrição do produto no Termo de Referência 
(Anexo I do Edital) faculta às licitantes a apresentação do pro-
duto na forma de frasco, tal como apresentado pela ASTRAZE-
NECA, inexistindo, portanto, irregularidades no que diz respeito 
ao fornecimento do medicamento pela empresa vencedora do 
certame.”

“10. Além disso, a despeito da recorrente sustentar que 
existem diferenças na apresentação do produto em cápsula ou 
em pó (em frasco), é importante esclarecer, de antemão, que os 
produtos oferecido em ambas as formas farmacêuticas: (i) são 
utilizados para o mesmo tratamento, qual seja, asma e doença 
pulmonar obstrutiva crônica (DPOC); (ii) possuem o mesmo 
princípio ativo, qual seja, FUMARATO DE FORMOTEROL + 
BUDESONIDA; e (iii) são oferecidos em idênticas concentrações 
(6/200mcg e 12/400mcg).”

“11. Nota-se, portanto, que a única distinção existente 
entre a cápsula e pó (ou tubo) consiste em sua forma de apre-
sentação, o que em nada influencia na finalidade ou destinação 
do produto, mas tão somente na forma de armazenamento do 
pó inalador (princípio ativo do medicamento): (i) Produtos em 
pó com cápsula: o pó fica armazenado dentro da cápsula, que 
precisa ser inserida dentro inalador antes de sua utilização, 
como é o caso do produto oferecido pela recorrente, qual 
seja, o ALENIA®. (ii) Produtos em pó (em frasco): o pó fica 
armazenado em compartimento dentro do próprio inalador, que 
possui mecanismo interno de medição e disparo de cada uma 
das doses. É o caso do SYMBICORT TURBUHALER®, oferecido 
pela vencedora do certame. 12. Esse mesmo entendimento, 
inclusive, já foi expressamente reconhecida pelo Ministério da 
Saúde, ao expedir a Nota Técnica n.º 300/2013 (DOC. 5) na qual 
se reconhece, como nomes comerciais do princípio ativo em 
questão (FORMOTEROL + BUDESONIDA), tanto o SYMBICORT 
TURBUHALER® (oferecido em pó/frasco) como o ALENIA® 
(oferecido em pó/cápsula):”

“13. Aliás, prova cabal da perfeita similaridade dos medi-
camentos decorre da descrição contida no Anexo ao Protocolo 
Clínico de Diretrizes Terapêuticas – Asma (Portaria n.º 1.317, de 
25 de novembro de 2013 – DOC. 6), no qual ambas as formas 
farmacêuticas são indicadas como exatamente iguais para 
o tratamento da enfermidade: 14. Como se observa, tanto o 
produto em cápsula como o produto em pó (ou tubo) possuem 
o mesmo princípio ativo e a mesma finalidade terapêutica e, 
dessa forma, embora o Edital mencione o termo “cápsulas”, 
ele também faz menção a “frasco” e é evidente que inexiste 
diferença entre as duas formas farmacêuticas. Frisa-se que 
o SYMBICORT TURBUHALER®, apresentado por esta licitan-
te, possui exatamente o mesmo princípio ativo, dosagem e 
concentração previstos no edital, sendo destinado também à 
inalação, conforme verifica-se em sua bula (DOC. 7). 15. Assim, 
desclassificar a proposta que ofereceu composto farmacêutico 
idêntico ao previsto no Edital (FUMARATO DE FORMOTEROL 
+BUDESONIDA), na mesma dosagem e concentração exigidas 
pelo órgão licitante, pelo melhor preço, consistiria em flagrante 
ilegalidade, visto que o produto oferecido é exatamente o que 
o órgão licitante busca adquirir através do certame, seja porque 
existe a possibilidade de fornecimento de produto em frasco, 
conforme descrição constante no Termo de Referência, seja 
porque inexiste diferença entre as formas farmacêuticas de 
cápsula e pó (frasco).”

“III.B) O INALADOR OFERECIDO PELA RECORRIDA 17. O 
SYMBICORT TURBUHALER®, medicamento fabricado pela AS-
TRAZENECA DO BRASIL LTDA., é ativado pelo fluxo inspiratório, 
multidose e desenvolvido para a administração das medicações 
diretamente nos pulmões. 18. Devido à sua constituição, o 
inalador libera com exatidão quantidades muito pequenas de 
pó seco, no tamanho de partícula ideal para garantir melhor 
deposição pulmonar e, além disso, possui proteção contra 
umidade ao conter em seu interior um reservatório com sílica 
e fechamento hermético. 19. Sendo assim, a Budesonida e o 
Formoterol de SYMBICORT TURBUHALER® passam por um pro-
cesso exclusivo de micronização e esferolização que permitem 
a homogeneidade das doses e a utilização de lactose como di-
luente em menor quantidade por dose do que outros inaladores 
de pó seco1. Um clique é ouvido quando uma dose dispensada 
e está pronta para entrega, recurso de feedback para ajudar no 
manuseio do paciente. 20. Os dispositivos inalatórios em geral 
são fáceis de serem manuseados, resistentes e armazenam 
corretamente os medicamentos em seu interior. O SYMBICORT 
TURBUHALER® foi projetado para dispensar apenas uma dose 
de cada vez, fornecendo doses uniformes dos ativos em um 
único frasco inalador. Se o paciente girar mais de duas voltas, 
ele ainda administrará apenas uma dose. Todas essas caracte-
rísticas em conjunto garantem a eficácia da entrega do medi-
camento de acordo com a deposição e distribuição pulmonar 
do medicamento ao longo da arvore brônquica, garantindo a 
eficácia do medicamento.”

“21. Outro conceito cada vez mais estabelecido é a impor-
tância das pequenas vias aéreas nas doenças obstrutivas, assim 
entendidas como aquelas que apresentam diâmetro menor 
de 2 mm. 22. Acredita-se que partículas finas geradas pelos 
dispositivos inalatórios deveriam ser capazes de atingir essas 
vias menores, garantindo uma melhor distribuição pulmonar 
das drogas. Estudos utilizando modelos de deposição pulmonar 
confirmaram que partículas geradas entre os tamanhos de 1-35 
µm são mais adequadas à deposição pulmonar total e profunda 
entre os fluxos de 30-60L/min. 23. Nesse sentido, o dispositivo 
TURBUHALER® vem sendo disponibilizado no Brasil há mais 
de dez anos e persiste como um dos dispositivos mais usados 
do mundo, com eficácia e eficiência comprovadas em dezenas 
de publicações. 24. Nas embalagens de SYMBICORT TURBUHA-
LER® é fornecido QR Code com um vídeo com orientação da 
técnica inalatória adequada. O preparo da dose é relativamente 
simples e consiste apenas de rotação horária e anti-horária da 
sua base, que é seguida de um clique. A sua técnica de uso 
também é simples. 25. O paciente é orientado para expirar nor-
malmente (distante do bocal do dispositivo) e após introduzir 
o bocal do dispositivo na boca, fazer uma inspiração vigorosa, 
seguida de pausa pós-inspiratória de 10 segundos. É considera-
do um dispositivo de baixa resistência, com fluxo inspiratório de 
64 l/min. 26. Nesses fluxos o dispositivo gera boa porcentagem 
de partículas pequenas (1-3 µm) e com melhor deposição 
pulmonar nas vias aéreas periféricas. Além disso o dispositivo 
garante armazenamento do medicamento protegido e seguro 
para a zona tropical IV, evitando alterações do produto devido 
ao calor, e umidade e com validade de 24 meses após aberto. 
27. Dessa forma, diante das especificidades apresentadas por 
cada dispositivo inalador, bem como das diferentes formas 
farmacêuticas disponíveis no mercado, utilizadas de acordo com 
a peculiaridade de cada paciente, concluirse que a proposta da 
recorrida contempla a melhor alternativa para o tratamento da 
mesma enfermidade, fornecida pelo menor preço no presente 
Pregão Eletrônico”

200MCG PÓ EM CÁPSULA PARA INALAÇÃO COM INALADOR: 
Fumarato de formoterol diidratado 6 mcg + budesonida 200 
mcg PÓ ASSOCIADOS EM CÁPSULA ÚNICA, embalados em blis-
ter ou strip ou frasco, conforme constar no registro do produto, 
acompanhado de aplicador. A embalagem deverá trazer exter-
namente os dados de identificação, número de lote, data de 
fabricação e data de validade. • ITEM 02: FORMOTEROL 6 MCG 
+ BUDESONIDA 200 MCG PÓ EM CÁPSULA PARA INALAÇÃO 
COM INALADOR: Fumarato de formoterol diidratado 6 mcg + 
budesonida 200 mcg PÓ ASSOCIADOS EM CÁPSULA ÚNICA, 
embalados em blister ou strip ou frasco, conforme constar no 
registro do produto, acompanhado de aplicador. A embalagem 
deverá trazer externamente os dados de identificação, número 
de lote, data de fabricação e data de validade. • ITEM 03: FOR-
MOTEROL 12 MCG + BUDESONIDA 400 MCG PÓ EM CÁPSULA 
PARA INALAÇÃO COM INALADOR: Fumarato de formoterol 
diidratado 12 mcg + budesonida 400 mcg PÓ ASSOCIADOS 
EM CÁPSULA ÚNICA, embalados em blister ou strip ou frasco, 
conforme constar no registro do produto, acompanhado de 
aplicador. A embalagem deverá trazer externamente os dados 
de identificação, número de lote, data de fabricação e data de 
validade. • ITEM 04: FORMOTEROL 12 MCG + BUDESONIDA 
400 MCG PÓ EM CÁPSULA PARA INALAÇÃO COM INALADOR: 
Fumarato de formoterol diidratado 12 mcg + budesonida 400 
mcg PÓ ASSOCIADOS EM CÁPSULA ÚNICA, embalados em 
blister ou strip ou frasco, conforme constar no registro do pro-
duto, acompanhado de aplicador. A embalagem deverá trazer 
externamente os dados de identificação, número de lote, data 
de fabricação e data de validade. Ainda, é importante ressaltar 
que na página de disputa também há ressalva de que a UNIDA-
DE DE FORENCIMENTO DEVERÁ SER EM CÁPSULA, como pode 
ser exemplificado pelo constatado no descritivo do item 01(...).”

“Mesmo diante clara solicitação dos medicamentos ora 
mencionados serem ofertados em PÓ ASSOCIADOS EM CÁP-
SULA ÚNICA, a empresa ASTRAZENECA ofertou os itens 01, 02, 
03 e 04 em tubo, da marca SYMBICORT TURBUHALER, descum-
prindo flagrantemente o exigido no instrumento convocatório. 
Conforme pode-se observar na bula do medicamento ofertado 
pela licitante ASTRAZENECA, de fato trata-se em apresentações 
EM TUBO, e não em PÓ ASSOCIADOS EM CÁPSULA ÚNICA, 
conforme demonstrado abaixo: “SYMBICORT TURBUHALER 
FUMARATO DE FORMOTEROL DI-HIDRATADO/BUDESONIDA 
[...] APRESENTAÇÕES: Pó inalante de 6/100mcg/inalação em 
embalagem com 1 tubo contendo 60 doses. Pó inalante de 
6/200mcg/inalação em embalagem com 1 tubo contendo 60 
doses. Pó inalante de 12/400 mcg/inalação em embalagem com 
1 tubo contendo 60 doses.” Neste passo, ao notar divergência 
editalícia, Sr. Pregoeiro via chat, no dia 20/07/2020 às 10:37:10, 
faz o seguinte questionamento a mencionada licitante: “Sr. o 
preço para o ITEM 01/02 é o valor unitário (cápsula + inala-
dor)?. Em resposta, às 10:46:07, a ASTRAZENECA informa que 
“Sim, o valor proposto representa a dose – Pois nosso FRASCO 
CONTÉM 60 DOSES”. Mesmo ante a claro descumprimento do 
descritivo contido em edital, os medicamentos ofertados pela 
ASTRAZENECA foram aceitos (...)”

Nota-se que, mais uma vez, a empresa deixa clara a sua 
proposta de fornecimento EM TUBO, mesmo que o edital exija 
a apresentação em PÓ ASSOCIADOS EM CÁPSULA ÚNICA. Além 
de ser incontestável o descumprimento do descritivo dos itens 
01, 02, 03 e 04, cumpre mencionar que o medicamento SYM-
BICORT TURBUHALER ofertado pela ASTRAZENECA trata-se de 
um pó inalatório muito fino, não possuindo contador de doses 
unitário e, em razão disso, o paciente não tem adequado feed-
back e, por muitas vezes, repete a dose inalatória.”

“Já o ALENIA, produto ofertado pela recorrente, é líder no 
mercado pelos diferenciais que reúne, uma vez que o usuário 
consegue ouvir, sentir e ver que inalou a dose corretamente, vis-
to que a sua apresentação É EM CÁPSULA, assim como exigido 
em edital, podendo o paciente observar a cápsula vazia após a 
sua utilização, ou seja, ele consegue certificar-se que inalou a 
dose corretamente.”

“Resta claro que tais exigências informadas em edital são 
de extrema importância para devido atendimento da popu-
lação e das suas necessidades, visando sempre o conforto do 
paciente, uma vez que a apresentação em cápsula proporciona 
uma maior segurança para estes indivíduos, sendo necessário 
que a proposta dos licitantes esteja estritamente vinculada 
ao descritivo do edital, o que não fora observado no presente 
caso. Desta maneira, não resta outra alternativa a não ser a 
desclassificação da licitante ASTRAZENECA quanto aos itens 01, 
02, 03 e 04, visto que esta apresentou a sua proposta EM TUBO, 
mesmo com a exigência editalícia de que os produtos fossem 
ofertados em PÓ ASSOCIADOS EM CÁPSULA ÚNICA.”

“Portanto, não restam dúvidas a respeito da obrigatorie-
dade que tem os licitantes e a Administração, em obedecer 
ao disposto no Edital, depreende-se, portanto que, o que não 
estiver previsto no Edital, não poderá ser criado no momento 
do certame. Admitir que fossem habilitados os licitantes que 
não atenderam o que foi determinado pelo Edital é sem dúvida 
desprivilegiar o princípio da vinculação ao instrumento con-
vocatório, e ferir o principio da impessoalidade dos licitantes, 
em prejuízo dos demais concorrentes e licitude deste certame. 
Diante do narrado acima, evidente verifica-se potencial infração 
aos princípios da busca pela proposta mais vantajosa, da obri-
gação de vinculação ao Edital e isonomia de tratamento entre 
licitantes. Segundo esses dispositivos, não pode haver licitação 
com discriminações entre participantes, seja favorecendo deter-
minados proponentes, seja afastando outros ou desvinculando-
-os no julgamento.”

“Neste momento cumpre-nos informar as características do 
produto Alenia Cápsulas Inalatórias + Inalador AEROCAPS para 
o tratamento da Asma e DPOC | Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica, que estão perfeitamente de acordo com o descritivo do 
edital quanto aos itens 01, 02, 03 e 04. As Cápsulas e o Dispo-
sitivo inalatório AEROCAPS, fornecem feedback aos pacientes 
que sentem, ouvem e vem que inalaram o produto, minimizan-
do erros e facilitando a adesão ao tratamento e melhor controle 
da Asma e DPOC. Nas embalagens é fornecido um QR Code 
com um vídeo com orientação para a correta inalação de Alenia 
via Aerocaps.”

DAS CONTRARRAZÕES
Foram apresentadas contrarrazões pela empresa ASTRAZE-

NECA DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 60.318.797/0001-00, alegando 
em síntese (031401368):

“5. Após o encaminhamento das propostas pelas empresas 
participantes, aquelas enviadas pela ASTRAZENECA, empresa 
ora recorrida, foram declaradas vencedoras em relação aos 
itens 1, 2, 3 e 4 do certame (FUMARATO DE FORMOTEROL) 
(DOC. 4), ofertando, pelo melhor preço, o fármaco SYMBICORT 
TURBUHALER® nas concentrações 6/200mcg (60 doses) e 
12/400mcg (60doses). 6. Irresignada com o resultado do Pregão 
Eletrônico em comento, a DUPATRI interpôs recurso adminis-
trativo contra a decisão da Pregoeira que optou por classificar 
a ASTRAZENECA nos itens 1, 2 3 e 4, arguindo que a licitante 
ora recorrida não atendia as descrições técnicas exigidas no 
Edital, uma vez que o SYMBICORT TURBUHALER® é oferecido 
em tubo, e não em cápsula. 7. Todavia, conforme restará devi-
damente demonstrado a seguir, o inconformismo da recorrente 
não merece ser acolhido, uma vez que as ofertas apresentadas 
pela empresa vencedora atendem precisamente a todas as 
especificações do Edital, devendo a decisão da Ilma. Pregoeira 
ser mantida em todos os seus termos, adjudicandose os itens 1, 
2, 3 e 4 à ASTRAZENECA.”
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