
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

PALÁCIO DA INDEPENDÊNCIA 

 

 

Rua Oreste Bozelli,  n.º 1.165 – Centro – MATÃO – Estado de São Paulo – CEP 15990-900 
Fones: (16) 3383-4070, 3383-4068, 3383-4067 e 3383-4056 – FAX (16) 3383-4069 

C.N.P.J.: 45.270.188/0001-26 – Inscrição Estadual: Isenta. 
compras@matao.sp.gov.br 

 

“COMUNICADO N.º 368/2019” 

REF: PREGÃO PRESENCIAL N.º 073/2019, de 17 de outubro de 2019, levado a efeito através do 

Processo Licitatório n.º 130/2019, cujo objeto compreende o REGISTRO DE PREÇOS para a 

“AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS”, para a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de 

Matão. 

 

O Departamento de Compras e Licitações, através da Pregoeira Municipal, acusa o recebimento 

de questionamentos ao Edital em referência através de e-mail conforme segue: 

1 – Encaminhado pela sociedade empresária COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE 

LTDA., nos seguintes termos: “Gostaria de saber do item 352 ao 358 e 398, quantos comprimidos na 

cartela” 

RESPOSTA: O Departamento de Saúde informa que referente aos itens 352 – Cartela c/ 10 

cps, Item 358 – Cx. c/ 30 cps e Item 398 – Cartela c/ 10 cps. 

2 – Encaminhado pela sociedade empresária CIAMED DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA nos seguintes termos: “ITEM 207: CLARITROMICINA 500 MG 

COMPRIMIDO – Para este item o medicamento cotado seria comprido revestido 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 participantes 

do certame, servindo como orientação geral.” 

REPOSTA: O Departamento de Saúde informa que: Sim, comprimido revestido de liberação 

prolongada. 

Nos colocamos a disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 

 Matão, 08 de novembro de 2019. 
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