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À SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AO SR FLORENAL TELES DE PAULA NETO (PREGOEIRO).

PROC. ADMINISTRATIVO N^ 31229/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N^ 60/2021
REFERÊNCIA: RESPOSTA À DILIGÊNCIA SOLICITADA

PARECER TÉCNICO

CONSIDERANDO que, chegou à esta Secretaria de Saúde, solicitação de
diligência oriunda da Secretaria Municipal de Licitações e Contratos, para fins de
análise documental no que diz respeito à documentação de habilitação apresentada
pela empresa HOSPMED EIRELI, no tocante ao pregão eletrônico 60/2021, para
aquisição de medicamentos, especificamente quanto à Publicação (comprovante) no
Diário Oficial da União apresentada pela empresa, no intuito de que seja realizada
análise por este setor técnico, para verificar se a referida publicação na união
corresponde à Autorização de Funcionamento (AFE) para produtos correlatos,
tendo como titular a empresa HOSPMED EIRELI.

Em análise inicial realizada em face da documentação apresentada pela
empresa HOSPMED EIRELI, qual sej^, o comprovante de publicação junto ao Diário
Oficial da União, observou-se quedos dados (titularidade, numeração, código de
identificação e CNPJ) descritos e presentes da referida publicação, fazem menção à
Concessão para distribuição de produtos para a saúde, ou seja, já na respectiva
publicação é possível atestar a existência de uma AFE junto à ANVISA, uma vez que,
somente será possível obter, tal publicação (comprovante) na união se, de fato,
existir uma AFE que corresponda a esta, não sendo possível existir publicação na
união sem sua respectiva AFE.

No entanto, ainda para fins de se detalhar e aprofundar
minunciosamente quanto à pesquisa realizada, bem como, para que não restem
dúvidas quanto à análise, vez que, tal conteúdo possui natureza eminentemente
técnica da área de saúde, o que por usa vez pode levar ou induzir os leigos à
equívocos ou incompreensão da matéria, efetuou-se desta forma consulta junto ao
portal de consultas da ANVISA, através do endereço
https: //consulta5.anvisa.gov.br/# /empresas /empresas /. sendo este o site oficial
do respectivo órgão para consulta de AFE's para medicamentos, correlatos,
saneantes, entre outros, em nome de empresas atuantes nestes seguimentos.

No tocante à consulta, mediante inserção, no portal da ANVISA, do CNPJ
da empresa e do código de verificação de AFE descritos na publicação da união
apresentada, identificou e constatou-se a existência da AFE para produtos correlatos
correspondente à publicação da união e, em nome da empresa HOSPMED EIRELI,
ressaltando ainda, para todos os fins que, além de existente e verídica, a referida AFE
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encontra-se ainda sob o status de ativa. Neste ensejo, demonstra-se abaixo o
resultado da referida pesquisa, bem como, cópia da respectiva AFE de correlates,
vejamos:
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Funcionamento de Empresa

Consultar Empresa Nacíona!

Consultar Empresa internacional

CNPJ

00.1S6.820/a001-77

Atividade

' Crhédôs para Çcnsuha

HOSPMEDSMLt
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Ordem /CNPI, i ? Empresa

HOSPMEO EiHEU

Número Tipo Situação

0a.155^O/0D01-77 821.445-S
(R>42333âtWV4}

Auwriraclo Adva
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^ Razão Sodal
HOSf^lEDEIREU
Endereço Completo
RMATO GR0SS017<^- OUSTO RH CEP; 64
Responsável Técnlo»
RAISSA ROCHA AIBÜQUERQUE

CNPJ

00.1S6.820«Kí01-77
Telefone

(36)3229-2813I^REHNAIPI

R«ponsávei Legal
LUÍS QUILOS GALVSO VIEIRA

Daâss;doCadáaro

Cadastro N"

â^l.445-S (^42333âlWY4)
N* do Processo

25351.673527/20^51
Atividades / Classes

Datado Cadastro

07/01/2021

Situação

Armazenar

Correíatos

Distribuir

Expedir

CerüRcadode Soas Práticas de Fabricação • CBPF IVIgente)

t  , ■; Empi^^íWtanw^.^ ' ' ^ ^ '  Data de PublicaçSo Vencimento do Certíflcado'

Cenlflcado de Boas Práticas de Distribuição e Antiszenagem - CBPOA(\Agente}

Empresa Soilclianie ^ LlRtissdeCertincaçãoAAgcntés^ Õaá de Publicação Vencimento do Certificado

Nestes termos, não restam dúvidas de que a publicação apresentada
corresponde à uma AFE para produtos correlates, estando a mesma sob titularidade
da empresa HOSPEMED EIRELI, com situação ativa(vigente), razão pela qual
opinamos favoráveis à declaração de legalidade e regularidade da empresa
perante a ANVISA, estando a mesma apta a armazenar, distribuir e expedir



PREFEITURA DE

C«)tímj3 a consm^o da cfdade que queremos

Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Balsas/MA

Secretaria Municipal de Saúde

produtos correlatos, bem como, por declarar verídica a publicação da união
apresentada e, existente e válida a AFE de produtos correlatos
correspondente à referida publicação.

Nestes termos,

alsas/MA, 19 ̂janeiro de 2022.
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Autgndade^Técn^^mpetente
Secretaria Municipal de Saúde


