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À Gerência de Compras, 

 

Em resposta ao Memorando Nº 1629/2020 do Núcleo de Compras de Insumos
(44453315), apresento a Vossa Senhoria as considerações deste Gerência de Insumos Farmacêuticos e
OPME, acerca da documentação referente aos registros de temperatura por toda a cadeia logís ca
(cadeia fria), com vistas a embasar o julgamento do recurso da empresa Cien fica Medica Hospitalar
Ltda (44452865).

Preliminarmente é importante esclarecer que a obrigatoriedade da apresentação dos
registros de temperaturas dos medicamentos termossensíveis por toda a cadeia logís ca dos
medicamentos visa garan r a qualidade do princípio a vo e, consequentemente, promover um
tratamento eficiente aos pacientes a ele sujeitos.

Ocorre que, por um equívoco plenamente sanável, a obrigatoriedade foi inserida no rol
da habilitação técnica, ao invés de estar relacionada à execução contratual, onde a fornecedora pode,
de fato, comprovar a preservação térmica dos medicamentos, uma vez que a cadeia logís ca envolve
desde o armazenamento na origem, passando pelo transporte e findando-se, no tocante às obrigações
da contratada, no local de entrega previamente estabelecido.

Assim, revela-se que a comprovação aludida no item 7.1.,“f” do ELEMENTO TÉCNICO Nº
29/2019 - NUFAR (31945991) não pode ser apresentada na fase de habilitação, já que naquela etapa
não há fornecimento de medicamentos cuja obrigação de conservação de temperatura se jus ficasse,
tornando o requisito prorrogado para a fase pertinente, a saber, na execução do contrato.

Logo, exclusivamente em relação a esse item, essa Gerência não encontra óbice ao
prosseguimento do certame e em negar provimento ao recurso em alusão, por impossibilidade técnica
da obrigação em lide, conforme exposto anteriormente.

 

Atenciosamente,

 

Daiany Lodi de Oliveira 

Farmacêutica

 

De acordo:

 

Carliane Rodrigues Oliveira

Gerente de Insumos Farmacêuticos e OPME
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Documento assinado eletronicamente por Carliane Rodrigues Oliveira - Matr.0000480-0,
Gerente de Insumos Farmacêuticos e OPME, em 03/08/2020, às 14:09, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por DAIANY LODI DE OLIVEIRA - Matr.0000145-4,
Farmacêutico(a), em 03/08/2020, às 14:09, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 44613302 código CRC= 1A0BDFAD.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SMHS - Área  Especia l  - Quadra  101 - Bras íl ia  - DF - Ba i rro Asa  Sul  - CEP 70335-900 - DF

35508900

04016-00027488/2019-12 Doc. SEI/GDF 44613302

Despacho IGESDF/UNAP/SUNAP/SILOG/GEIFO 44613302         SEI 04016-00027488/2019-12 / pg. 2


	Despacho IGESDF/UNAP/SUNAP/SILOG/GEIFO 44613302

