
 

SESAP - Secretaria de Saúde Pública 

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO – 003/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.559/2021 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS III” 

                     

A empresa FÓRMULAS MAGISTRAIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA, 

apresentou recurso referente ao edital de Pregão Eletrônico 003/2022, cujo objeto é 

“Registro de Preços para aquisição de medicamentos III”. A reclamante insurge-se 

alegando que sua proposta para o item 15, estaria em acordo com o edital, uma vez que 

a RDC 67/2007 permite a aquisição de medicamentos manipulados desde que os 

mesmos não tenham registro vigente no Ministério da Saúde e, desta forma, sua 

desclassificação teria sido incorreta. Após manifestação da Área Técnica, em que 

demonstra que o item 5.10.2 da RDC 67/2007, condiciona a possibilidade de aquisição 

de medicamento manipulado desde que o mesmo seja utilizado exclusivamente no 

estabelecimento do requerente e que, o edital visa a aquisição desse medicamento para 

dispensação para pacientes ambulatoriais que realizarão tratamento em domicílio, resta 

comprovado que o produto manipulado não atende às necessidades estabelecidas em 

edital. Recomendo ao Ordenador que acolha a manifestação dos Técnicos, podendo 

INDEFERIR, o presente recurso, determinando pela manutenção da desclassificação da 

proposta da empresa FÓRMULAS MAGISTRAIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 

para o item 15. 

Cabe informar que o edital e este relatório encontram-se na página do município 

``www.praiagrande.sp.gov.br´´. 

 

Em, 21 de fevereiro de 2022. 

 

 

 
Me. Valmir Perez Junior 

Diretor do Departamento de Administração 
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DESPACHO 

 

Após análise do recurso interposto pela empresa FÓRMULAS MAGISTRAIS FARMÁCIA 

DE MANIPULAÇÃO LTDA., referente ao Pregão Eletrônico 003/2022, cujo objeto é 

“Registro de Preços para aquisição de Medicamentos III”, processo administrativo nº. 

17.559/2021, acolho manifestação da Área Técnica e decido por INDEFERIR, mantendo 

a desclassificação da proposta da empresa para o item 15. 

 

Praia Grande, 21 de fevereiro de 2022 

 
 

 
Me. José Isaias Costa Lima 

Resp. Secretaria Municipal de Saúde 
Pública 

 
 

 

 


