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“Enquanto houver vontade de lutar haverá esperança de vencer.” 

(Santo Agostinho) 

 



 

 

RESUMO 

 

A assistência farmacêutica é composta por uma série de etapas que compõem o ciclo 

da gestão técnica do medicamento. Entre elas, está a aquisição de medicamentos. Realizar 

análises dos processos de aquisição de medicamentos, frente às normas licitatórias e sanitárias 

vigentes, pode trazer subsídios quanto aos objetivos de obtenção de melhor custo e qualidade 

dos produtos. Esse trabalho objetivou analisar os elementos constituintes do termo de 

referência que interferem na aquisição de medicamentos no serviço público e propor um 

modelo a ser aplicado por órgãos públicos. Tratou-se de uma avaliação normativa que, após 

análise da legislação vigente e a validação por um consenso de especialistas, propôs um 

modelo analítico para elaboração de termo de referências para a aquisição de medicamentos. 

Esse modelo foi submetido a um consenso de especialistas, utilizando o método Delfos, tendo 

sido convidados 22 especialistas, sendo pelo menos um de cada área: farmacêutica, jurídica e 

administrativa. O consenso sobre os itens abordados foi obtido em 3 rodadas de 

questionamentos, considerando consenso as respostas semelhantes de 50%+1. Para avaliar a 

exequibilidade do questionário proposto inicialmente e o tempo médio de resposta, foi 

realizado um projeto piloto. Por meio das rodadas foram sendo abordados tópicos do modelo 

analítico para se obter consenso sobre as exigências a serem contempladas no TR. Os 

especialistas também sugeriram outros pontos importantes de serem abordados. Os principais 

pontos discutidos foram: a importância da legislação sanitária como base de qualquer 

exigência; a importância do cadastro de fornecedores; o não uso da tabela da CMED como 

parâmetro de preço; a impossibilidade de exigência do CBPF e da carta de credenciamento e 

as condições de aceite/entrega dos medicamentos. Os produtos finais foram a construção de 

um termo de referência modelo para aquisição de medicamentos que traz elementos que 

podem contribuir com uma aquisição de itens com melhor qualidade e o menor custo possível 

e uma lista de verificação que pode ser utilizada como instrumento para avaliação de termos 

de referência. Com esse trabalho espera-se contribuir para a elaboração de termos de 

referências mais robustos que permitam a aquisição de medicamentos com melhor qualidade. 

 

Palavras-chave: Assistência Farmacêutica. Setor público. Licitação. Medicamentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Pharmaceutical care consists of a series of steps that make up the technical 

management cycle of the medicine. Among them is the acquisition of medicines. Analyzing 

the processes of procurement of medicines, in face of current bidding and sanitary regulations, 

can provide subsidies regarding the objectives of obtaining better cost and product quality. 

This work aimed to analyze the constituent elements of the term of reference that interfere in 

the acquisition of medicines in the public service and propose a model to be applied by public 

agencies. It was a normative evaluation that, after analysis of the current legislation and the 

validation by a consensus of experts, proposed an analytical model for elaboration of term of 

reference for the acquisition of medicines. This model was submitted to a consensus of 

experts, using the Delfos method, and 22 specialists were invited, at least one of each area: 

pharmaceutical, legal and administrative. The consensus on the items addressed was obtained 

in 3 rounds of questions, considering similar responses of 50% + 1. To evaluate the feasibility 

of the initially proposed questionnaire and the average response time, a pilot project was 

carried out. Through the rounds, topics of the analytical model were approached to obtain 

consensus on the requirements to be contemplated in the TR. The experts also suggested other 

important points to be addressed. The main points discussed were: the importance of health 

legislation as the basis of any requirement; the importance of supplier registration; the use of 

the CMED table as a price parameter; the impossibility of requiring the Certificate of Good 

Manufacturing Pratices and the letter of accreditation and the conditions of acceptance / 

delivery of the medicines. The final products were the construction of a model term for the 

acquisition of medicines that brings elements that can contribute to an acquisition of items 

with better quality and the lowest possible cost and a checklist that can be used as an 

instrument for the evaluation of terms of reference. With this work we hope to contribute to 

the elaboration of more robust terms of reference that allow the acquisition of medicines with 

better quality. 

Key Word: Competitive Bidding. Drugs. Pharmaceutical Services. Public Sector 
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1 - INTRODUÇÃO  

Desde 1998, com a aprovação da Política Nacional de Medicamentos (PNM), por 

meio da Portaria nº 3.916 do Ministério da Saúde, a Assistência Farmacêutica (AF) tem sido 

considerada de forma mais abrangente. O foco deixou de ser somente a disponibilidade de 

medicamentos à população e incluiu a garantia da qualidade, a segurança no uso e na 

produção desses medicamentos a serem ofertados à população (MAGARINOS-TORRES et 

al, 2007a, BRASIL, 1998f). 

Esses atributos dos medicamentos a serem ofertados, que a PNM propõe, geraram um 

desafio para a aquisição de medicamentos. Essa é uma das atividades da Gestão da 

Assistência Farmacêutica. Uma aquisição adequada de medicamentos deve considerar 

algumas etapas do ciclo da assistência farmacêutica: primeiro o que comprar (seleção); 

quando e quanto comprar (programação); e como comprar (aquisição). O monitoramento e a 

avaliação dos processos são fundamentais para aprimorar a gestão e intervir nos problemas 

(BRASIL, 2006b).  

No caso das compras públicas, a Constituição Federal de 1988, no inciso XXI do art. 

37, determina a obrigatoriedade da licitação para compra de produtos, o que inclui a aquisição 

de medicamentos. O objetivo dos processos licitatórios é assegurar igualdade de condições a 

todos os concorrentes, permitindo as exigências de qualificação técnica e econômica, 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações (BRASIL, 1988). 

A Administração Pública deve ter atenção voltada ao interesse público. Em razão 

disso, vale-se do processo licitatório para contratar terceiros. A licitação prestigia a 

competitividade e a economicidade, uma vez que vários participantes oferecem suas propostas 

gerando uma disputa e aquela a ser escolhida é, em tese, a mais vantajosa (BRITO, 2015).  

O processo licitatório é regulamentado pelas Leis Nacionais nº 8.666/93 e nº 

10.520/2002. A primeira é conhecida como Lei Geral das Licitações (LGL), que traz no seu 

corpo as seguintes modalidades licitatórias (art. 22): concorrência, tomada de preços, convite, 

concurso e leilão. Já a segunda, conhecida como Lei do Pregão, regulamenta a modalidade 

pregão. As modalidades mais usuais para a compra de medicamento são: concorrência, 

tomada de preços, convite e pregão (BRITO, 2015). 

O Termo de Referência é o documento mediante o qual a Administração explicita o 

objeto, documentando de forma sistemática, detalhada e cabal o objeto da contratação que 

pretende realizar e deve conter detalhes relevantes que norteiem o julgamento durante o 

certame, bem como sua fase contratual. Sua elaboração é tarefa complexa e deve ser 
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multiprofissional. Embora a Lei o exija apenas para instruir a modalidade pregão, pode fazê-

lo para qualquer modalidade (SANTANA et al, 2016).  

Medicamentos são produtos cuja falta implica prejuízos concretos à saúde da 

população e, por isso, não se trata de um bem de consumo simples. Dessa forma, adquirir 

medicamentos se fundamenta na obrigatoriedade de comprar com qualidade, conforme 

fundamenta a PNM. Esse é o aspecto que torna o processo licitatório uma forma de aquisição 

desafiadora, já que este visa o princípio da economicidade. Então, é necessário criar 

estratégias para que se consiga lidar com o binômio qualidade - custo (LUIZA et al, 1999; 

OLIVEIRA et al, 2007). 

Nesse contexto, para melhorar a eficiência da compra é necessário conhecer o objeto 

que se deseja adquirir, principalmente quando se trata do mercado de medicamentos, em que 

os produtos podem possuir ampla gama de fornecedores, diferentes qualidades e com uma 

legislação sanitária bastante complexa. Toda essa complexidade deve estar explicita no termo 

de Referência. O farmacêutico é um importante ator nesse processo por reunir a competência 

e o saber técnico sobre os medicamentos. Conhecer a legislação sanitária, o mercado e a 

legislação referente a compras, especialmente em casos em que o processo esteja sendo 

conduzido no âmbito do serviço público, são fatores essenciais para o sucesso da aquisição. O 

abastecimento tempestivo de medicamentos de qualidade em quantidade adequada coroa todo 

o esforço (OLIVEIRA et al, 2007). 
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2 – JUSTIFICATIVA 

 

Embora o tema assistência farmacêutica seja bastante explorado na literatura, o foco 

na aquisição medicamentos ainda é bastante incipiente, mormente quando o objeto do estudo 

são os termos de referência utilizados no processo de aquisição. Essa pouca exploração 

versando sobre o problema pode originar termos de referência mal elaborados com 

consequentes aquisições de produtos de qualidade diversa da desejada. 

Considerando a especificidade do mercado farmacêutico, que é bastante complexo, 

dinâmico e competitivo, guiado por ditames legais em constante mudança, o edital licitatório 

para aquisição desse tipo de material, especialmente o termo de referência, deve ser elaborado 

com cautela, sendo observadas todas as mudanças que ocorrem constantemente. Sendo essa 

uma etapa crítica do processo licitatório que, quando mal elaborado, pode afetar a qualidade 

dos itens adquiridos. 
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3 - OBJETIVOS 

 

 

3.1 - Objetivo Geral  

 

Analisar os elementos constituintes que compõem o termo de referência de um edital 

licitatório que têm efeitos na aquisição de medicamentos em compras públicas. 

 

3.2 - Objetivos Específicos 

 

• Mapear as legislações que regem o processo licitatório e a regulamentação sanitária de 

medicamentos no setor público; 

• Elaborar um Modelo Analítico para a licitação de medicamentos no setor público; 

• Propor um modelo de termo de referência para aquisição de medicamentos;  

• Propor uma lista de verificação que seja possível a avaliação de termos de referência 

para aquisição de medicamentos. 
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4 - REFERENCIAL TEÓRICO 

4.1- Assistência farmacêutica e o papel do farmacêutico no contexto da aquisição. 

Em termos de orientações gerais e nacionais para a AF, o Brasil adotou a PNM 

(Brasil, 1998f) e a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF) (BRASIL, 2004). 

A PNM tem as seguintes finalidades principais: a garantia da segurança, eficácia e 

qualidade dos medicamentos; a promoção do uso racional de medicamentos e o acesso da 

população àqueles considerados essenciais (BRASIL, 1998f). 

Para atingir esses objetivos, a PNM estabeleceu as seguintes diretrizes: adoção da 

relação de medicamentos essenciais; regulamentação sanitária dos medicamentos; 

reorientação da assistência farmacêutica; promoção do uso racional de medicamentos; 

desenvolvimento científico e tecnológico; promoção da produção de medicamentos; garantia 

de segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos e desenvolvimento e capacitação de 

recursos humanos (BRASIL, 1998f). 

A PNAF definiu a Assistência Farmacêutica, no art. 1º, inciso III da Resolução CNS 

nº 338/2004, como: “Um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da 

saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando 

o acesso e seu uso racional” (BRASIL, 2004). Adicionalmente, considera AF de forma mais 

abrangente que a PNM, conforme a seguir: 

“A assistência farmacêutica envolve a pesquisa, o 

desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, bem como 

a sua seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, 

garantia da qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e 

avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção de resultados 

concretos e da melhoria da qualidade de vida da população 

(BRASIL, 2004).” 

A fim de ilustrar de forma esquemática essas orientações gerais para a AF, foi 

desenvolvido o chamado “Ciclo da AF”, conforme exposto na Figura 1, envolvendo as etapas 

de Produção, Pesquisa e Desenvolvimento, Registro, Seleção, Programação, Aquisição, 

Armazenamento, Distribuição e Utilização, assim como o Monitoramento e Avaliação do Uso 

e todo o processo sendo embasado pela Vigilância Sanitária (OLIVEIRA et al, 2007).  
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Figura 1 - Ciclo da Assistência Farmacêutica 

Fonte: OLIVEIRA et al, 2007.  

 

Nesse contexto, o farmacêutico é o profissional que reúne os saberes técnicos 

essenciais sobre cada etapa do ciclo, com o objetivo final de promover o uso racional e seguro 

do medicamento (OLIVEIRA et al, 2007). 

O quadro 1 sintetiza os objetivos de cada etapa do ciclo da AF. 

Quadro 1 - Objetivos das etapas da Assistência Farmacêutica 

Etapas do ciclo 

da AF 
Definição Objetivos 

Seleção 

 

Processo de escolha de 

medicamentos, baseada em 

critérios epidemiológicos, 

técnicos e econômicos, 

estabelecidos por uma Comissão 

de Farmácia e Terapêutica 

(CFT).  

• Melhorar o acesso aos medicamentos selecionados. 

• Contribuir para promoção do uso racional de 

medicamentos. 

• Facilitar a integração multidisciplinar, envolvendo 

os profissionais de saúde na tomada de decisões. 

• Favorecer o processo de educação continuada e 

atualização dos profissionais, além do uso apropriado 

dos medicamentos. 

• Melhorar a qualidade da farmacoterapia e facilitar o 

seu monitoramento e uniformidade. 

• Promover do uso racional de medicamentos. 

Continua na próxima página 
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Etapas do ciclo 

da AF 
Definição Objetivos 

Programação 

Consiste em estimar quantidades 

a serem adquiridas para 

atendimento a determinada 

demanda dos serviços por um 

período de tempo. 

• Identificar quantidades necessárias de 

medicamentos para o atendimento às demandas da 

população. 

• Evitar aquisições desnecessárias, perdas e 

descontinuidade do abastecimento. 

• Definir prioridades e quantidades a serem 

adquiridas diante da disponibilidade de recurso. 

Aquisição 

Consiste num conjunto de 

procedimentos pelos quais se 

efetiva o processo de compra 

dos medicamentos, de acordo 

com a seleção e programação 

estabelecida. 

• Suprir necessidades de medicamentos em 

quantidade, qualidade e menor custo-efetividade. 

• Manter a regularidade do sistema de abastecimento. 

Armazenamento 

 

É o conjunto de procedimentos 

técnicos e administrativos que 

envolve as etapas de 

recebimento; estocagem e 

guarda; conservação e controle 

de estoque. 

• Guardar os produtos dentro das condições 

recomendadas, respeitadas as especificidades, 

incluindo a segurança da equipe e do ambiente de 

trabalho. 

• Localizar de forma pronta, ágil e inequívoca. 

 • Garantir o recebimento adequado de 

medicamentos. 

• Minimizar perdas por má conservação. 

Dispensação/ 

Distribuição 

 

Consiste no suprimento de 

medicamentos às unidades de 

saúde ou diretamente aos 

pacientes em quantidade, 

qualidade e tempo oportunos 

com as orientações de uso e 

conservação adequadas. 

• Contribuir para a adesão ao tratamento e o 

cumprimento da prescrição médica. 

• Minimizar erros de prescrição. 

• Proporcionar atenção farmacêutica de qualidade. 

• Informar sobre o uso correto do medicamento 

• Assegurar que o medicamento seja entregue ao 

paciente certo, na dose prescrita, na quantidade 

adequada. 

• Padronizar os procedimentos para a dispensação de 

medicamentos de forma a assegurar o uso correto, 

racional e seguro dos mesmos. 

Fonte: Adaptado de PEREIRA et al, 2015 e BRASIL, 2006b. 
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Especificamente, na etapa de aquisição, foco deste trabalho, é necessário reunir 

conhecimentos sobre os métodos de aquisição e de como garantir que se está adquirindo 

produtos com qualidade. No setor público, tem-se encontrado uma grande pressão popular 

para uma gestão mais comprometida e responsável, o que alia, necessariamente, os quesitos 

qualidade e custo (LUIZA et al, 1999). 

Existem limitações estruturais dos serviços públicos farmacêuticos, tanto em relação a 

recursos humanos quanto de informação, necessários para geração de informações seguras e 

fidedignas para tomada de decisões sobre compras. Faltam técnicos capacitados para 

elaboração de termos de referência e emissão de pareceres técnico-farmacêutico e trabalho em 

conjunto com o serviço de compra. Aliado a isso, temos a ausência de procedimentos formais 

para qualificação técnica de fornecedores, de forma que toda a sociedade possa se beneficiar 

das boas práticas resultantes das ações de qualificação de fornecedores de medicamentos 

(LUIZA et al, 2016). 

A qualidade e segurança dos produtos de saúde são, em parte, garantidas pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), órgão do Ministério da Saúde (MS), que tem a 

missão de promover e proteger a saúde da população, por meio do controle sanitário da 

produção e comercialização de produtos e serviços, incluindo os ambientes, processos, 

insumos e tecnologias submetidas à Vigilância Sanitária (AZULINO et al, 2013).  

A Lei 8.080/90, em seu art. 6 §1º, define Vigilância Sanitária como um conjunto de 

ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir risco à saúde e de intervir nos problemas 

sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de 

serviços de interesse da saúde (BRASIL, 1990).  

No âmbito dos serviços de saúde e da vigilância sanitária, a prática do monitoramento 

e investigação dos possíveis fatores contribuintes dos incidentes de segurança podem 

colaborar para o entendimento da dinâmica da sua ocorrência, orientando mudanças nas 

práticas assistenciais e regulações voltadas para aumentar a segurança do paciente. Práticas 

essas que podem culminar em ações de recolhimento, suspensão da fabricação ou até mesmo 

cassação do registro de medicamentos que tem impacto direto na aquisição de medicamentos 

(BRASIL, 2016a). 

A efetividade das ações de segurança do paciente é imprescindível no contexto da 

regulação sanitária, a qual representa uma importante dimensão da qualidade, não somente no 

campo assistencial da saúde, mas também no âmbito da vigilância sanitária (BRASIL, 2016a).  
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4. 2 - Aquisição de medicamentos no serviço público de saúde 

A aquisição de medicamentos consiste em um conjunto de procedimentos pelos quais 

se efetua o processo de compra dos medicamentos estabelecidos pela programação, com o 

objetivo de disponibilizar os mesmos em quantidade, qualidade e menor preço, visando 

manter a regularidade e funcionamento do sistema. Deve ser permanentemente qualificada, 

considerando os aspectos jurídicos (cumprimento das formalidades legais), técnicos 

(cumprimento das especificações técnicas), administrativos (cumprimento dos prazos de 

entrega) e financeiros (disponibilidade orçamentária e financeira e avaliação do mercado) 

(BRASIL, 2007b; GUERRA JUNIOR et al, 2014).  

Para realizar a aquisição de medicamentos, a Administração Pública tem o dever de 

licitar, salvo algumas exceções. Trata-se de uma determinação constitucional estabelecida no 

art. 37, inciso XXI, regulamentada pela Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 e pela 

Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 (BRASIL, 1988; BRASIL, 1993 e BRASIL, 2002). 

Sempre que possível, as compras deverão ser processadas com os laboratórios oficiais 

ou por meio do sistema de registro de preços, utilizando-se as modalidades pregão ou 

concorrência. Seja qual for a escolha da forma de aquisição, esta deverá obedecer a critérios 

técnicos e legais (BRASIL, 2006b; Brasil, 1993). 

A licitação pretende garantir o cumprimento do princípio constitucional da isonomia, a 

seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável. Deve ser processada e julgada em conformidade com os princípios 

básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo 

e dos que lhes são correlatos. A esses princípios devem ser acrescentados os da celeridade, 

oralidade, concentração dos atos e razoabilidade. (BRASIL, 1993; BRASIL, 2002)  

A Lei 8.666/1993 prevê as seguintes modalidades de licitação que podem ser 

utilizadas para aquisição de medicamentos (BRASIL, 1993): 

a) Convite – destinada a aquisições de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). É a 

modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou 

não, escolhidos e convidados em número mínimo de três pela Unidade Administrativa. Uma 

cópia do convite também deve ser afixada em local apropriado, de forma a que os demais 

interessados cadastrados do ramo possam conhecê-lo e manifestar seu interesse com 

antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas. Prazo de divulgação é de, no 

mínimo, cinco dias úteis. 
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b) Tomada de preços – destinada a aquisições de até R$ 650.000,00 (seiscentos e 

cinquenta mil reais). É a modalidade de licitação caracterizada pela dispensa de qualificação 

prévia, participando apenas fornecedores cadastrados, ou que atenderem aos requisitos para o 

cadastramento até 3 dias antes do prazo para recebimento das propostas. O prazo de 

divulgação é de, no mínimo, 15 (quinze) dias. Os meios de divulgação são Diário Oficial e 

jornal de grande circulação. 

c) Concorrência – destinada a aquisições acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e 

cinquenta mil reais). É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase 

inicial de habilitação preliminar, comprovarem possuir os requisitos mínimos de qualificação 

exigidos no edital para execução de seu objeto. O prazo de divulgação é de, no mínimo, 30 

(trinta) dias. Os meios de divulgação são Diário Oficial e jornal de grande circulação. 

Na escolha da modalidade de licitação, quando realizada sob as regras da Lei nº 

8.666/1993, a Concorrência pode substituir a Tomada de Preços e o Convite, assim como a 

Tomada de Preços pode substituir o Convite. Ou seja, a modalidade que permite maior 

ampliação da disputa substitui a menor (BRASIL, 2006b). 

Com a edição da Lei nº 10.520/2002, foi instituída a modalidade de licitação 

denominada Pregão. Diferente das demais, não tem um valor financeiro limite para as 

aquisições e a disputa acontece em sessões públicas (presenciais ou eletrônicas), por meio de 

propostas e lances, para classificação e habilitação do licitante com o menor preço. A escolha 

da modalidade deve ser feita pela natureza do bem. Se o produto que a Administração Pública 

pretende adquirir for um bem comum, na definição legal, deve-se utilizar o Pregão (BRASIL, 

2002).  

Bem comum, de acordo com a Lei nº 10.520/2002, é aquele cujos padrões de 

qualidade e desempenho possam ser claramente definidos de forma objetiva no edital. Essa é 

a razão pela qual tal modalidade de licitação vem sendo utilizada, com sucesso, para aquisição 

de medicamentos (BRASIL, 2002).  

Em geral, a escolha da modalidade está vinculada ao valor da compra. A modalidade 

Pregão, que é a usada preferencialmente para aquisição de medicamentos, tem procedimento 

diverso e não está vinculada a valores estabelecidos (BRASIL, 2006b). 
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4.2.1 FASES DA LICITAÇÃO 

A licitação pode ser dividida em 2 fases: Fase externa e Fase interna (BRASIL, 

2006b). 

O quadro abaixo resume as etapas de cada fase: 

Quadro 2 - Fases da licitação 

  Fonte: Adaptado de BRASIL, 2010a. 
 

4.2.1.1 - Fase interna  

Engloba o conjunto de procedimentos que precede à divulgação do edital. É neste 

momento que a Administração Pública define o objeto, estabelece os parâmetros do bem que 

se deseja adquirir. Nessa fase também são definidas as condições de entrega, pagamento e 

outras que devam constar do edital, é elaborada ampla pesquisa de preços que permite avaliar 

se possui dotação orçamentária para cobrir a futura despesa e realizada a devida reserva 

orçamentária, elabora-se a minuta de edital e contrato e, por fim, submete o processo à análise 

do órgão jurídico (BRASIL, 2006b). 

É durante essa fase inicial da licitação que a Administração tem a oportunidade de 

corrigir falhas porventura verificadas no procedimento, sem precisar anular atos praticados, 

como por exemplo: inobservância de dispositivos legais, estabelecimento de condições 

restritivas, ausência de informações necessárias, ou desconhecimento de condições usuais do 

mercado (BRASIL,2010a). 

Na fase interna do procedimento de licitação pública devem ser observadas a seguinte 

sequência de atos preparatórios: solicitação expressa do setor requisitante interessado, com 

indicação de sua necessidade; aprovação da autoridade competente para início do processo 

licitatório, devidamente motivada e analisada sob a ótica da oportunidade, conveniência e 

relevância para o interesse público; autuação do processo correspondente, que deverá ser 
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protocolizado e numerado; elaboração da especificação do objeto, de forma precisa, clara e 

sucinta;   elaboração de termo de referência (TR), prévio e obrigatório nas licitações para 

contratação de bens e serviços comuns, em caso de pregão; estimativa do valor da 

contratação, por comprovada pesquisa de mercado, em pelo menos três fornecedores do ramo 

correspondente ao objeto da licitação; indicação dos recursos orçamentários para fazer face à 

despesa;  verificação da adequação orçamentária e financeira, em conformidade com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, quando for o caso;  definição da modalidade e do tipo de licitação a 

serem adotados (BRASIL, 2010a).  

4.2.1.2 - Fase externa  

Também conhecida como fase executória, inicia-se com a publicação do edital. 

Qualquer mudança no documento, que possa alterar a formulação da proposta, exige que ele 

seja novamente divulgado, pelo mesmo prazo e meios de divulgação (BRASIL, 2006b). 

Nas modalidades concorrência, tomada de preços e convite, essa etapa da licitação 

submete-se principalmente aos seguintes procedimentos sequenciais, em que a realização de 

determinado ato depende da conclusão do antecedente: publicação do resumo do ato 

convocatório; fase impugnatória, com republicação do edital e reabertura do prazo, quando 

for o caso; recebimento dos envelopes com a documentação e as propostas; abertura dos 

envelopes com a documentação; verificação da habilitação ou inabilitação dos licitantes; fase 

recursal, com efeito suspensivo até a decisão do recurso, se houver; abertura dos envelopes 

com as propostas; julgamento das propostas; declaração do licitante vencedor;  fase recursal, 

com efeito suspensivo até a decisão do recurso, se houver;  homologação / aprovação dos atos 

praticados no procedimento;  adjudicação do objeto à licitante vencedora; empenho da 

despesa; assinatura do contrato ou retirada do instrumento equivalente (BRASIL, 2010a). 

Todas as fases anteriormente citadas estão presentes no Pregão, acrescidas das fases de 

credenciamento, seleção, lances e negociação. Além disso, ao contrário do que ocorre nas 

outras modalidades, o momento de abertura dos envelopes com a documentação e com as 

propostas é invertido, ou seja, o conhecimento das propostas ocorre antes dos documentos de 

habilitação (BRASIL, 2006b). 

Na fase de seleção das propostas, são selecionadas as propostas que irão para a fase de 

lances. No Pregão Eletrônico todas as propostas vão para a fase de lances. No entanto, no 

Pregão Presencial, a Lei nº 10.520/2002 definiu alguns critérios de seleção que serão descritos 

a seguir (BRASIL, 2006b). 

O primeiro considera proposta de menor preço e todas que estiverem acima, até o 

limite de 10% sobre o valor da menor proposta, com um mínimo de três preços ou não 



13 

 

 

havendo, no mínimo, três preços nessas condições, são selecionadas as propostas dos três 

menores preços (BRASIL, 2006b). 

O segundo, na fase de lances, o autor da proposta selecionada de maior preço é 

convidado a oferecer um preço menor do que a proposta de menor preço, e assim por diante. 

A fase de lances se encerra quando todos declinarem de oferecer lances (BRASIL, 2006b). 

Após a fase de lances, o pregoeiro deve examinar se o preço final obtido está dentro 

do limite fixado pela autoridade competente como preço aceitável.  Caso não esteja, o 

pregoeiro passará à etapa de negociação, em que procurará reduzir o preço para obter uma 

oferta dentro do limite aceitável de preços (BRASIL, 2006b). 

Outra inovação do Pregão refere-se ao recurso. Ele deve ser manifestado, de forma 

fundamentada, ao final da sessão do Pregão e pode se referir a qualquer etapa da licitação 

(recurso único). Se não houver recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação na própria 

sessão. Caso haja recurso, a adjudicação caberá, obrigatoriamente, à autoridade superior 

(BRASIL, 2006b). 

4.2.2 TERMO DE REFERÊNCIA 

O Termo de referência (TR) é item obrigatório somente em caso de Pregão. A Lei 

8.666/93, em seu art. 14, determina que nenhuma compra seja feita sem a adequada 

caracterização de seu objeto. Contudo, não faz menção a necessidade TR (BRASIL, 1993).  

No entanto, O TR é exigido a partir da Lei nº 10.520/2002, que dispõe, em seu art. 8, 

incisos I e II, “a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas 

especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a 

competição ou a realização do fornecimento, devendo estar refletida no termo de referência; 

e o termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar a 

avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os 

preços praticados no mercado, a definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo 

de execução do contrato”. 

A definição normativa do termo de referência pode ser encontrada nos Decretos nº 

3.555/2000 e nº 5.450/2005, respectivamente (BRASIL, 2000; BRASIL, 2005). 

O art. 8º, inciso II, do Anexo I, do Decreto nº 3.555/00 define termo de referência 

como: 

“O termo de referência é o documento que deverá conter elementos 

capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante 

de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no 
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mercado, a definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o 

prazo de execução do contrato (BRASIL, 2000b).” 

 

De forma complementar, observa-se que o § 2º, do art. 9º, do Decreto nº 5.450/2005 

traz a seguinte definição: 

 “O termo de referência é o documento que deverá conter 

elementos capazes de propiciar avaliação do custo pela 

Administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, 

estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com 

o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, 

critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do 

contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do 

contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e 

objetiva (BRASIL, 2005a).” 

A importância do Termo de Referência fundamenta-se no fato de que é o documento 

que expressa diversas informações de um dado objeto que servirá de guia para a elaboração 

do edital e, em última instância, para a aquisição do objeto. (SANTANA et al, 2016) 

Segundo Santana e col. (p.15), a realidade que circunda o Poder Público é de que a 

grande maioria dos servidores ou das áreas que elaboram as solicitações de compras e 

serviços desvaloriza a importância do Termo de Referência, fazendo requisições genéricas e 

superficiais aos setores de licitações, ou ainda, copiam manuais de determinados produtos 

para orientar as aquisições. Consequentemente, a responsabilidade pelas aquisições e 

contratações são deixadas a cargo dos pregoeiros e demais membros da equipe de apoio. No 

entanto, o Termo de Referência é um dos primeiros documentos a ser confeccionado na etapa 

interna do pregão e exige um trabalho complexo e deve ser elaborado em conjunto, ou seja, 

deve ter a participação de diversos atores nos mais variados setores do órgão licitante 

(SANTANA et al, 2016). 

Além de permitir a avaliação do custo da compra, é possível citar outras funções deste 

documento, como: demonstrar as necessidades da Administração; permitir a correta 

elaboração da proposta pelo licitante; elucidar as diretrizes para a execução do objeto, 

tornando viável sua execução; viabilizar a competitividade e privilegiar o princípio da 

isonomia; evitar aquisições irracionais, desperdiçadas, desnecessárias, uma vez que 

circunscreve limitadamente um objeto (SANTANA et al, 2016). 
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4.2.3 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  

A Lei nº 8.666/1993 estabeleceu em seu art. 15, inciso II, que as compras, sempre que 

possível, deverão ser processadas por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP). 

Considerando que a Lei de Licitações estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, cabe a cada ente federativo estabelecer por decreto a respectiva regulamentação, 

conforme estabelece o § 3º, do art. 15. Na esfera federal, o assunto é tratado pelo Decreto nº 

7.892/2013 (BRASIL, 1993; BRASIL, 2006b; BRASIL, 2013).  

O Sistema de Registro de Preços é o conjunto de procedimentos para registro formal 

de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para possíveis contratações 

futuras. O SRP não é uma nova modalidade de licitação. Após efetuar os procedimentos do 

SRP, é assinada uma Ata de Registro de Preços (ARP), documento de compromisso para 

eventuais contratações futuras, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos 

participantes e condições a serem praticadas, conforme previsto no edital (BRASIL, 2006b). 

O SRP não é um tipo especial de licitação; é uma maneira de realizar aquisições de 

bens e contratações de serviços de forma parcelada. A Administração Pública não fica 

obrigada a contratar, por isso não compromete os recursos orçamentários. É realizado, 

obrigatoriamente, nas modalidades de Concorrência ou Pregão (para bens e serviços comuns) 

(BRITO, 2015). 

A ARP fica à disposição da Administração Pública pelo período de até 12 meses para, 

quando e se necessário, efetuar a contratação. Portanto, os quantitativos exigidos são 

estimados para aquisição pelo período de vigência da Ata de Registro de Preços (BRASIL, 

2013). 

A fase de aquisição propriamente dita é simplificada e rápida, porque elimina a etapa 

de licitação, etapa esta já realizada que resultou na Ata de Registro de Preços. Basta, portanto, 

a normalização do processo de aquisição, com o pedido de compras devidamente instruído, a 

reserva orçamentária, a contratação e a consequente emissão da ordem de fornecimento 

(BRASIL, 2006b). 

Periodicamente deve ser realizada pesquisa de mercado para verificar se o preço 

registrado ainda está compatível com aquele praticado no mercado. Caso o preço do item 

registrado esteja maior que o praticado, o fornecedor deve ser comunicado e o preço deve ser 

reduzido, sob pena de ser cancelado (BRASIL, 2013a). 

O SRP apresenta uma série de vantagens, entre elas a de que permite maior otimização 

do orçamento, por não comprometer recursos orçamentários, visto que o preço é 
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simplesmente registrado e não gera obrigatoriedade de aquisição. A vinculação orçamentária 

ocorrerá quando houver necessidade de aquisição e não na abertura do procedimento 

licitatório (BRITO, 2015).  

A utilização do SRP permite a redução do número de licitações, evita o fracionamento 

das despesas e permite a obtenção de preços menores pela maior economia de escala, 

permitindo a agilidade no processo de aquisição e na contratação atendendo aos princípios da 

eficiência administrativa e economicidade (BRITO, 2015).  

Como as aquisições podem ser fracionadas, ocorrendo somente quando surgir a 

necessidade em se adquirir os bens registrados, a utilização do SRP pode propiciar uma 

redução de volume de estoque e melhor aproveitamento do espaço físico, porque não há 

formação de grandes volumes de estoques (BRITO, 2015). 

Um benefício que pode ser observado com o uso do SRP é a possibilidade de controle 

pela sociedade, haja vista que os preços registrados serão publicados trimestralmente para 

orientação da Administração, na imprensa oficial, conforme preconizado pelo § 2º, art. 15, da 

Lei nº 8.666/1993. Além disso, os preços ficam disponíveis no site de compras 

governamentais, garantindo a publicidade do meio (BRASIL, 2010a). 

4.3 - Binômio Qualidade x Custo 

O mercado brasileiro de medicamentos congrega uma grande variedade de 

medicamentos e uma lucratividade bastante elevada. O faturamento do mercado de 

medicamentos foi superior a R$ 63,5 bilhões em 2016 apenas no setor industrial. Em 

quantidade de embalagens vendidas, mais de 4,5 bilhões de embalagens foram 

comercializadas no mesmo período (BRASIL, 2016a).  

A oferta de produtos de qualidade, em quantidades adequadas, adquiridos por um 

preço razoável são aspectos chaves na viabilização econômica de aquisição de produtos. Em 

se tratando de medicamentos, refere-se a um mercado com grande variedade de produtos e 

bastante lucrativo (LUIZA et al,1999). 

Na aquisição é desejável que os medicamentos tenham, primordialmente, qualidade. 

Nesse contexto, qualidade deve ser vista pelo grau de exigência pretendido e do que pode ser 

efetivamente feito durante o processo para garanti-la. Nesse contexto, foram publicadas as 

Portarias nº 772/98, 2.814/98 e 3.765/98, que fazem recomendações gerais quanto às 

exigências mínimas para a aquisição de medicamentos. Entretanto, a Portaria nº 772 foi 

revogada completamente e a Portaria 2.814 foi revogada parcialmente. (LUIZA et al,1999; 

BRASIL, 1998 a b c). 
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A qualidade de medicamentos implica desde aspectos de rotulagem até aqueles 

intrinsecamente ligados ao produto farmacêutico em si, que por sua vez implicam na 

produção de efeitos indesejados (segurança). As falsificações e irregularidades são aspectos 

adicionais, com implicações sanitárias e legais (LUIZA et al, 2016). 

Em regra geral, o registro da ANVISA é condição básica para comercialização do 

medicamento no Brasil. Mas não é o único documento que se exige como requisito técnico 

visando à garantia da qualidade do medicamento a ser disponibilizado ao usuário. Segundo a 

Portaria MS nº 2814/1998, nas compras e licitações públicas de medicamentos, também 

devem ser observadas as seguintes exigências: apresentação da Licença Sanitária Estadual ou 

Municipal; comprovação da Autorização de Funcionamento da empresa participante da 

licitação; certificado de Boas Práticas de Fabricação e controle por linha de 

produção/produtos, emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 1998b; MERISIO et al, 2012). 

No outro ponto do binômio, a racionalização dos custos com medicamentos é 

fundamental para viabilidade de qualquer sistema de saúde, em termos de sua sustentabilidade 

e êxito. Há um conjunto de processos implicados na racionalização de custos. Isso inclui 

desde seleção, que deve privilegiar a escolha das opções mais custo/efetivas, até o uso, com a 

escolha do tratamento mais apropriado ao paciente. Esse processo permite maximizar a 

efetividade do tratamento e minimizar os eventos adversos e os custos associados ao seu 

manejo, o que inclui evitar eventuais medidas requeridas para tratá-los (LUIZA et al, 2016). 

No entanto, parte da racionalização dos custos está relacionada à boa condução dos 

processos de compras, possibilitando a escolha do melhor produto ao menor custo possível, 

do melhor fornecedor, dos melhores preços e condições de pagamento, e garantia de prazos de 

entrega, assim como de outros pactos contratuais (LUIZA et al; 2016). 

Existe uma série de fatores que podem interferir no sucesso das compras, como a 

baixa qualificação da força de trabalho nesta área, a falta de estrutura física e organizacional 

que dê segurança administrativa aos processos, os cortes orçamentários que impactam 

diretamente no número de compras e de quantitativos a serem adquiridos, além das 

especificidades dos medicamentos e seus ambientes mercadológicos. Todos esses fatores 

geram desafios diários aos gestores (MORAES, 2017). 

4.4 - Avaliação em Saúde 

Segundo Barreto & Calvo (2016), não há uma definição única para avaliação. A 

variação e as imprecisões encontradas na literatura são provocadas pelo fato de que o termo 
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“avaliação”, para ganhar significado, necessita estar acompanhado de outros termos que 

informem sobre o objeto e o sujeito da avaliação, além dos seus propósitos, objetivos e modos 

de proceder. No entanto, existem alguns consensos estabelecidos, quais sejam: 

O conceito de avaliação está diretamente relacionado à ideia de formular um juízo de 

valor sobre o objeto a ser avaliado, o que incorpora uma carga subjetiva; 

Medir nem sempre significa avaliar; e 

A avaliação deve ser um processo dinâmico, sistêmico. 

Uma definição bastante abrangente foi proposta por Contandriopoulos e col. (1997, p: 

31): “um julgamento de valor a respeito de uma intervenção ou sobre qualquer um de seus 

componentes, com o objetivo de ajudar na tomada de decisões”. Nesta abordagem, a 

avaliação pretende tanto fornecer informações úteis quanto responder a problemas 

enfrentados por gestores. 

A avaliação normativa é a atividade que consiste em fazer um julgamento sobre uma 

intervenção, comparando os recursos empregados e sua organização (estrutura), os serviços 

ou os bens produzidos (processo), e os resultados obtidos, com critérios e normas 

(CONTANDRIOPOULOS et al, 1997). 

Todas as avaliações normativas se apoiam no postulado de que existe uma relação bem 

definida entre o respeito aos critérios e às normas escolhidas e os efeitos reais do programa ou 

da intervenção. A avaliação normativa é uma atividade comum em uma organização ou um 

programa. Ela corresponde às funções de controle e de acompanhamento, assim como aos 

programas de garantia de qualidade (CONTANDRIOPOULOS et al, 1997). 

Para desenvolvimento do estudo de avaliação serão consideradas algumas etapas da 

abordagem proposta por Trurston e Ramaliu (2005), sendo elas: identificar e analisar 

documentos, identificar metas e objetivos da intervenção e delinear a intervenção.  

No delineamento da intervenção, enseja-se a organização do conjunto de elementos no 

Modelo Analítico. Trata-se de uma ferramenta bastante útil que permite, de maneira visual e 

sistemática, apresentar as relações entre recursos necessários, atividades e efeitos (produtos, 

resultados e impacto) que se pretende alcançar com a intervenção (BEZERRA et al, 2010).  

4.5 - Avaliação da Assistência Farmacêutica 

Na literatura científica, pode-se encontrar uma diversidade de artigos sobre avaliação 

da AF, sendo, a maior parte deles, voltados para as atividades operacionais da área. Nesse 

contexto, verificam-se: qual medicamento foi dispensado, presença de medicamento vencido, 

índice de desabastecimento, condições das prescrições médicas, acesso à determinada terapia 
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medicamentosa. A intenção é verificar como está a gestão da AF, produzindo um diagnóstico 

ou levantamento situacional (BARRETO & CALVO, 2016). 

Segundo Draibe, uma avaliação de processo pode ser entendida como aquela que foca 

o desenho, as características organizacionais e o desenvolvimento de programas, detectando 

os fatores, que, ao longo da implementação, facilitam ou impedem que um dado programa 

atinja os resultados da melhor maneira possível (BARRETO & CALVO, 2016). 

Esse tipo de avaliação exige levantamento de hipóteses ou de premissas, que são 

formuladas à luz de uma Imagem-Objetivo referenciada pelos avaliadores e atores envolvidos, 

para que possibilite ir além da descrição dos fenômenos e avaliar os achados, de acordo com 

critérios partilhados e explícitos (BARRETO & CALVO, 2016).  

Contudo, embora o tema compras públicas, ou nesse contexto, da aquisição de 

medicamentos no setor público, denote grande importância, poucos trabalhos acadêmicos 

abordem o assunto. Ainda assim, os que trazem algo, se relacionam à fase externa da licitação, 

como índice de itens registrados ou ainda falta de medicamento (LUIZA et al; 2016). 

Merísio e col. (2012) observaram a aquisição de medicamentos em municípios de 

Santa Catarina. O trabalho teve por objetivo conhecer o processo de aquisição de 

medicamentos para o Sistema Único de Saúde SUS em municípios de pequeno porte do Oeste 

do Estado de Santa Catarina. A pesquisa foi realizada em três municípios, selecionados 

através do critério de possuir até 5 mil habitantes e pela proximidade entre eles. Realizaram-se 

entrevistas semiestruturadas aplicadas aos responsáveis pela Assistência Farmacêutica e pelos 

processos licitatórios em cada município, focando no processo de compra de medicamentos. 

Como resultado os três municípios apresentaram problemas no processo de aquisição de 

medicamentos para o SUS. São comuns incorreções na descrição dos itens, ausência de 

REMUME, ausência da Comissão de Farmacoterapêutica e dificuldades na entrega pelas 

empresas fornecedoras. Esse estudo apresenta o foco em problemas com aquisição de 

medicamentos. A preocupação do estudo é envolvida da fase externa da licitação, como a 

dificuldade de aquisição de medicamentos e disponibilidade desses à população. 

Pereira e col. (2015) realizaram um estudo de avaliabilidade dos serviços 

farmacêuticos na Atenção Primária a Saúde (APS). Encontrou-se ampliação da diversidade de 

itens ofertados para a APS de 57 em 2008 para 222 em 2014. O gasto real em medicamentos 

liquidado pela prefeitura cresceu 38% no período e houve inversão, a partir de 2010, da 

proporção de medicamento da APS em relação aos hospitalares, alcançando 2,4 vezes em 

2014, ano em que o gasto público em medicamentos da APS per capita foi 9% maior que o 

valor pactuado entre os três entes federados. Pode-se concluir que houve mudanças 
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importantes na assistência farmacêutica do município do Rio de Janeiro no período que 

sucedeu a reforma da APS realizada, com o aumento das condições com cobertura terapêutica 

e expansão do financiamento de medicamentos. O crescimento do gasto público per 

capita em medicamentos acima do valor pactuado suscita a necessidade de intensificar as 

medidas de racionalização gerencial. O que tange a etapa de aquisição de medicamentos, a 

análise se baseou na disponibilidade de medicamento à população.  

Britto (2015) estudou aquisição de medicamento no serviço público sob a ótica da 

judicialização.  O objetivo do artigo é evidenciar a importância das ações do Estado na gestão 

da assistência farmacêutica, abordando a evolução do fenômeno da judicialização dos 

medicamentos e seu impacto no orçamento público e no planejamento das políticas públicas 

de saúde. A administração pública depende da compra de medicamentos para a execução de 

suas ações na área da saúde pública. Disso resulta a relevância que as aquisições de 

medicamentos assumiram no cenário das licitações e contratos públicos. Nesse contexto, a 

administração pública, seja federal, estadual ou municipal, deve buscar cada vez mais o 

recurso da licitação para satisfazer as necessidades públicas, e a contratação direta deve ser a 

exceção. Por isso é preciso planejar e conhecer bem o processo, em especial conhecer as 

peculiaridades do mercado farmacêutico. O planejamento adequado constitui um dos fatores 

que influem decisivamente na garantia de abastecimento constante dos medicamentos. Tal 

tema trata, principalmente, de problemas envolvidos das etapas de seleção e planejamento de 

medicamento. 

Embora se tenha realizado uma busca preliminar de estudos que tratem sobre o tema 

na literatura, os estudos encontrados que mais se aproximam da temática proposta nessa 

dissertação são os de Luiza  e col (1999 e 2016) que analisou a aquisição de medicamentos no 

setor público, focalizando no binômio qualidade-custo; e o de   

Osorio-De-Castro & Ribeiro (1996) que sugeriu um protocolo de aquisição de medicamentos 

em instituições públicas. 

 Todos esses estudos abordam questões que podem ser consideradas na fase interna da 

licitação, colaborando para a elaboração de um termo de referência que objetive a aquisição 

de produtos com mais qualidade e o menor custo possível. 

4.6 - Métodos de Consenso 

Considera-se consenso quando um grupo de indivíduos chega a uma opinião ou 

posição acerca de um determinado assunto, ou seja, há uma concordância ou opinião coletiva 

do grupo sobre o que foi discutido (TASTLE e WIERMAN, 2007).  
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O método Delfos e a Técnica de Grupo Nominal são as estratégias que se destacam na 

área da saúde. Permitem a coleta e a análise de informações de maneira sistemática, além de 

permitir a visualização dos aspectos qualitativos da evidência científica (FINK et al, 1984; 

JONES e HUNTER, 1995).  

A técnica de Grupo Nominal tem por objetivo discutir o problema de forma presencial 

e estruturada, obtendo informações qualitativas sobre o assunto tratado (FINK et al, 1984). A 

desvantagem deste método consiste na possibilidade de a opinião dos participantes ser 

influenciada por uma maioria, embora a troca de informações e o debate presencial possam 

enriquecer a qualidade da informação coletada (MARTINO, 1993).   

O método Delfos, também denominado Delphi, é um método de consenso de fácil 

aplicação que permite, igualmente, a participação de todos os envolvidos e estimula ampla 

discussão das questões-objetivo. A principal característica do Delfos é a inexistência de 

contato presencial entre os participantes. A interação entre os membros é conseguida por meio 

da circulação das respostas individuais, sistematizadas sob a forma de resumo, enviadas a 

após cada rodada. Trata-se de um processo estruturado de retroalimentação mediante análise 

parcial dos dados coletados em cada rodada (MAGARINOS-TORRES et al, 2007b).  

Recomenda-se o uso do método Delfos quando as evidências com qualidade 

metodológica adequada são limitadas e várias interpretações são possíveis. Pela participação 

dos respondentes ser anônima, evita-se a influência de status e de argumentos persuasivos e 

torna-se possível a mudança de opinião frente aos argumentos apresentados, uma vez que não 

será necessário manter uma posição pública adotada (LODEWIJCKX et al., 2012).  

O retorno, por sua vez, permite que o foco inicial seja seguido, evitando dispersões por 

alguma opinião dos participantes. Cada item analisado pelo método Delfos é apresentado 

estatisticamente aos participantes de maneira que todos saibam a opinião principal do grupo 

bem como o grau de dispersão da mesma. Nesse método, os participantes são escolhidos de 

acordo com sua expertise no assunto em questão (MARTINO, 1993).   

O Quadro 3 apresenta as principais características do método Delfos, bem com suas 

vantagens e desvantagens.  
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Quadro 3 - Características, vantagens e desvantagens do Método Delfos. 

 
 Fonte: Adaptado de Oliveira, 2008 

 

Classicamente, o método se inicia como uma página em branco. Entretanto, uma das 

variações do método consiste no envio de informações iniciais para os participantes, com o 

objetivo de estruturar o início do processo. Os participantes respondem a questionários 

escritos, podem sugerir inclusões e o moderador do grupo reúne e resume as informações, que 

são repassadas incluindo toda a informação acerca do grau de consenso do grupo e os 

argumentos utilizados para uma nova apreciação dos participantes. Isso corresponde a uma 

rodada do processo. No total, geralmente duram de três a quatro rodadas, entretanto cinco ou 

mais podem ser utilizadas. O processo é considerado terminado quando há uma convergência 

de opiniões. Outra variação do processo consiste na coleta e envio de informações de maneira 

eletrônica, o que não restringe geograficamente os participantes (FINK et al., 1984; 

MARTINO, 1993).   

A Figura 2 apresenta as etapas a serem seguidas para a realização da pesquisa Delfos. 
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Figura 2 - Etapas do método Delfos 

Fonte: Adaptado de Oliveira, J.S.P., 2008 

 

A quantidade de especialistas envolvidos num grupo Delfos tem efeito direto no 

potencial de ideias a serem consideradas na geração de informações e na quantidade de 

informações com que o pesquisador pretende trabalhar. Todavia, não existe um consenso na 

academia sobre a quantidade ideal de participantes num grupo Delfos, porque essa quantidade 

depende do escopo e contexto da pesquisa e de fatores extrínsecos ao pesquisador, como, por 

exemplo, a disponibilidade de especialistas para participar (MUNARETTO et al, 2000).  
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5 – MÉTODO 

Esta pesquisa se insere no contexto de uma avaliação normativa ao buscar estabelecer 

critérios para análise de termos de referência em editais licitatórios para aquisição de 

medicamentos, considerando tanto legislações relacionadas às compras públicas e aos 

aspectos sanitários como a opinião de especialistas. O desenvolvimento de um modelo 

analítico visou contribuir para a análise do quanto termos de referência de editais licitatórios 

para compra de medicamentos estão adequados segundo critérios que contemplem aspectos, 

entre outros, relacionados à garantia da qualidade do medicamento.   

O primeiro passo para a construção do estudo foi a busca documental que normatiza a 

aquisição de medicamentos para o serviço público. A busca se deu por meio de pesquisa na 

internet sobre as normas que orientam os processos licitatórios e as legislações sanitárias que 

fundamentam a aquisição de medicamentos. 

Para localização do recorte feito na presente pesquisa, desenvolveu-se o modelo lógico 

da aquisição de medicamentos a partir do levantamento bibliográfico e da experiência 

profissional da aluna. 

A coleta das publicações foi realizada a partir das seguintes bases de dados: Scientific 

Eletronic Library Online (Scielo) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), sendo 

complementado por busca de Acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU), pelas Leis no 

Portal da Legislação e publicações de saúde no SaudeLegis.1 

Para o levantamento pretendido foram empregadas estratégias de buscas distintas 

tendo em vista as especificidades de cada base. As palavras-chave utilizadas foram: 

medicamento, licitação, aquisição, compras públicas, Assistência Farmacêutica e 

financiamento. Foram feitas combinações entre elas utilizando o operador lógico AND.  

Os descritores para a busca de atos normativos e legislações foram os seguintes: 

“medicamentos”; “compras and medicamentos”; “assistência and farmacêutica”; “compras 

públicas and medicamentos” e “vigilância sanitária”. Foram selecionados os artigos nas 

línguas portuguesa, inglesa e espanhola e, posteriormente, selecionados somente os artigos 

que fossem afetos ao tema do trabalho proposto. 

                                                 
1 Os endereços eletrônicos consultados foram: http://www.scielo.org/php/index.php; http://bvsalud.org; 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/; http://www4.planalto.gov.br/legislacao; 

http://portal2.saude.gov.br/saudelegis/LEG_NORMA_PESQ_CONSULTA.CFM 

http://www.scielo.org/php/index.php
http://bvsalud.org/
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/
http://www4.planalto.gov.br/legislacao
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O segundo passo consistiu na elaboração de um modelo analítico para elaboração de 

termo de referência para aquisição de medicamentos, baseado nas normas sanitárias e de 

aquisição de medicamentos vigentes. 

Por último, o terceiro passo consistiu na construção de um Termo de Referência 

Modelo para aquisição de medicamentos que visa atender às normas vigentes e contemplar as 

especificidades dos medicamentos enquanto insumos em saúde. Tal modelo foi elaborado por 

meio da submissão a um consenso de especialistas, utilizando para tanto o método Delfos. 

A seleção dos especialistas se deu de acordo com os objetivos da pesquisa. Os 

selecionados precisavam apresentar afinidade com o propósito de validação de um termo de 

referência. Portanto, foram convidados profissionais da área em que se fundamenta o estudo 

de maneira que o configure como um especialista.  

Dessa forma, o critério de inclusão foi baseado na busca por profissionais da área de 

administração, jurídica e farmacêutica que atuem ou já tenham atuado na área de compras 

públicas ou que sejam ou já tenham sido os responsáveis pela elaboração e/ou crítica do termo 

de referência na sua carreira profissional. É importante salientar que essa equipe de 

especialistas continha pelo menos um profissional de cada área: jurídica, administrativa e 

farmacêutica, para que se caracterizasse a mais abrangente possível.  

Para atender as especificações da técnica no que diz respeito à caracterização dos 

participantes como especialistas, a estratégia utilizada para seleção dos mesmos foi o 

levantamento das instituições que participaram de pregões para aquisição de medicamento no 

Rio de Janeiro e, a partir disso, foi feita busca com as instituições para obter o contato dos 

profissionais que participam da elaboração desses documentos. Em seguida, foi feito o 

convite, além de contatos profissionais de colaboradores na elaboração de termos. As 

instituições estão disponíveis no site do Compras Governamentais 

(www.comprasgovernamentais.gov.br).  

A fim de avaliar a exequibilidade do questionário e o tempo médio para as respostas foi 

realizado um piloto. A respondente, especialista selecionada especificamente para esse teste, 

gastou o tempo médio de 30 minutos para concluir o questionário e as críticas apontadas pelas 

mesmas foram sanadas imediatamente.  

O questionário foi enviado por meio da plataforma eletrônica Survey Monkey2 

utilizando endereço eletrônico, criado exclusivamente para a pesquisa, contendo as 

informações necessárias sobre os objetivos da pesquisa e instruções para preenchimento do 

                                                 
2 A plataforma pode ser acessada por meio do endereço eletrônico https://pt.surveymonkey.com/ 
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formulário a serem repassadas aos participantes. Os especialistas foram contatados um a um 

sem a formação de grupo de e-mail, pois este poderia permitir a identificação de um 

participante por outro comprometendo a credibilidade e o desenvolvimento do estudo. Os 

questionários foram respondidos de forma anônima, não sendo possível a identificação dos 

respondentes.  

O consenso foi realizado na dinâmica de três rodadas, sendo a primeira delas composta 

principalmente com questões abertas e poucas questões fechadas. As outras rodadas eram 

compostas principalmente por questões fechadas a fim de se alcançar o consenso entre as 

partes que foram propostas na rodada anterior. 

Ao final de cada rodada, os participantes das rodadas recebiam os resultados 

compilados a fim que pudessem refletir sobre o assunto. Ressalta-se que só participavam das 

rodadas seguintes os respondentes das rodadas anteriores. 

Uma vez finalizado o processo, foram elaboradas uma matriz de TR para aquisição de 

medicamentos para avaliação de TR em editais licitatórios e uma proposta de TR 

contemplando os aspectos propostos pelos especialistas  

Antes de iniciar a participação no consenso, os participantes assinalaram como 

“concordo” no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme a Resolução nº 510 

do Conselho Nacional de Saúde de 07/04/2016. 

Nesta metodologia, os participantes puderam sugerir inclusões, exclusões e/ou 

referências. Diante disso, a pesquisadora organizou os dados gerados, que foram repassados 

aos participantes incluindo uma síntese de toda informação acerca das respostas do grupo e os 

argumentos utilizados, para uma nova avaliação dos participantes. Isso correspondeu a uma 

rodada do processo. Foram realizadas 3 rodadas. Foi considerado consenso as respostas que 

concordassem em um percentual maior que 50%. 

O estudo passou pela apreciação ética do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal Fluminense, tendo sido aprovado em 29 de setembro de 2017 pelo 

parecer nº 2.298.759. Essa submissão se fez necessária porque a terceira etapa da pesquisa, 

que consistiu na elaboração de um Termo de Referência modelo foi submetida ao consenso de 

especialistas. 

Conforme a Resolução nº 510 do Conselho Nacional de Saúde de 07/04/2016, o risco 

da pesquisa compreendeu a possibilidade de danos à dimensão física, psíquica, moral, 

intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano, em qualquer fase de uma pesquisa e 

dela decorrente. O dano eventual poderia ser imediato ou tardio, comprometendo o indivíduo 

ou a coletividade.  
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O suposto risco da pesquisa para o entrevistado é que suas respostas pudessem ser 

identificadas. No entanto, isso foi contornado pelo tratamento agregado dos dados e pelo 

anonimato das informações apresentadas nas perguntas abertas que possam complementar a 

construção do Termo de Referência. Cabe ressaltar que a pesquisa poderia ter sido suspensa 

imediatamente caso se percebesse algum risco ou dano aos participantes da pesquisa, mesmo 

que não previsto no termo de consentimento.  

 A expectativa é de que este estudo possa contribuir para melhorar o 

entendimento sobre a elaboração do Termo de Referência, de forma que o conhecimento que 

será construído a partir desta pesquisa possa melhor orientar as aquisições de medicamentos 

no serviço público, em que o pesquisador se compromete a divulgar os resultados obtidos. 

Não houve benefício direto e individual para os participantes da pesquisa. 
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6 - RESULTADOS  

Conforme descrito na metodologia, a pesquisa se baseou em três principais passos. Os 

primeiros resultados referem-se às buscas das normas que regem tanto um processo licitatório 

quanto os aspectos sanitários dos medicamentos. 

Foram encontrados 92 artigos com a pesquisa nas bases de dados BVS e Scielo, 

usando as palavras chave “medicamento”, “licitação”, “aquisição”, “compras públicas”, 

“Assistência Farmacêutica” e “financiamento” e o conector “and”. Com uma análise mais 

minuciosa, observou-se que se tratava de 85 artigos distintos. Após as leituras dos resumos, 

extraiu-se 10 artigos que teriam aproximação ao tema dessa dissertação, conforme ilustra a 

figura 3. Foram incluídos somente os artigos de língua portuguesa, inglesa e espanhola, e 

excluídos aqueles que não eram afetos ao tema da dissertação. Alguns desses artigos foram 

descritos nas seções 4.3 e 4.5 do referencial teórico. 

 
Figura 3 - Etapas de seleção dos artigos para análise 

 

Na busca pelos Acórdãos no site do TCU, usando os termos “aquisição” and 

“medicamentos”, foram encontrados 234 Acórdãos. Após análise do sumário, extraíram-se 85 

Acórdãos, de acordo com o representado na figura 4. Somente foram excluídos os temas não 

afetos ao problema estudado. 

 
Figura 4 - Etapas de seleção dos Acórdãos 

 

Pesquisando pelas Leis no Portal da Legislação (Planalto) e publicações de saúde no 

SaudeLegis, foram identificadas 254 legislações existentes usando os termos 

“medicamentos”; “compras and medicamentos”; “assistência and farmacêutica”; “compras 

públicas and medicamentos” e “vigilância sanitária”. Foi observado que dessas, 171 estão 

ativas. No entanto, apenas 20 foram consideradas afetas ao tema proposto, consoante figura 5. 

 
Figura 5 - Etapas de seleção das legislações 
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A partir dessa primeira etapa da pesquisa, a revisão da literatura, foi formulado o 

diagrama para aquisição de medicamento no setor público que está representado na Figura 6.  

 

 

 

Esse modelo lógico buscou retratar que a aquisição de um Órgão Público pode ocorrer 

por vias distintas, sendo as principais delas: doação de outros órgãos, trocas com outros 

órgãos ou compras, sendo a etapa de compras a predominante.  

Como é um órgão Público, a CF/88 em seu art. 37 determina que seja feita por meio 

de licitação. Contudo, os artigos 84 e 85 da Lei 8.666/93 traga alguns casos que sejam 

possíveis as compras diretas por inexigibilidade ou dispensa de licitação. 

Dentre as modalidades possíveis de licitação para aquisição de medicamentos, o 

Pregão deve ser a utilizada preferencialmente, segundo o art. 15, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, 

que foi alterado pelo Decreto nº 7.892/2013.  

A execução de um Pregão ocorre em diversas etapas, sendo a etapa de elaboração de 

um termo de referência bastante crítica, pois é nela que se descreve o objeto que se deseja 

adquirir, bem como todas as condições associadas a ele. É nessa fase, portanto, que um 

farmacêutico pode ser bastante atuante e, por isso, o termo de referência foi o componente 

principal deste trabalho. 

A partir dos resultados obtidos na etapa de busca documental e bibliográfica foi 

estruturado um modelo que permitisse identificar os pontos sensíveis e necessários a serem 

abordados na elaboração de um termo de referência. Baseado nessa pesquisa inicial foi 

construído um modelo analítico (Quadro 4), que identifica os itens essenciais a constar em 

Figura 6 - Diagrama da aquisição de medicamentos no setor público.  
Fonte: Produção da autora a partir da busca bibliográfica. 
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um termo de referência. Este modelo analítico também subsidiou a formulação do 

questionário para o processo de consenso de especialistas.  

Quadro 4 - Modelo analítico com itens essenciais a constar em um termo de referência. 

MODELO ANALÍTICO 

Exigências Administrativas 

Fundamento  Processo Objetivo 

Lei 10.520/02, 

art 3°, I 

Art. 3º  A fase preparatória do pregão observará 

o seguinte: 

I - a autoridade competente justificará a 

necessidade de contratação e definirá o objeto do 

certame, as exigências de habilitação, os 

critérios de aceitação das propostas, as sanções 

por inadimplemento e as cláusulas do contrato, 

inclusive com fixação dos prazos para 

fornecimento; 

II - a definição do objeto deverá ser precisa, 

suficiente e clara, vedadas especificações que, 

por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, 

limitem a competição; 

III - dos autos do procedimento constarão a 

justificativa das definições referidas no inciso I 

deste artigo e os indispensáveis elementos 

técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem 

como o orçamento, elaborado pelo órgão ou 

entidade promotora da licitação, dos bens ou 

serviços a serem licitados;  

Unidade/empresa 

requisitante - 

Identificação no 

cabeçalho do 

processo e no tópico 

de apresentação 

Identificação da 

instituição 

responsável 

Lei 10.520/02, 

art 3°, I e III 

Responsável pela 

Emissão de TR - 

Assinatura e 

identificação no final 

do TR. 

Respaldo técnico 

sobre o objeto 

requisitado. 

Lei 10.520/02, 

art. 3°, I e III 
Justificativa da 

contratação 

Esclarece para que 

esteja sendo efetuada 

aquela licitação e qual 

a intenção da compra. 

Lei 10.520/02, 

art 3°, II 

 

Tópico de 

identificação do 

objeto. 

Especificar o tipo de 

material que está 

sendo solicitado. 

Lei 10.520/02, 

art. 3°, III 

Apresentação de 

pesquisa de preço 

com o valor 

estimado para 

contratação 

Estipula o valor 

máximo e mínimo 

praticado pelo 

mercado, garantindo a 

exequibilidade do 

preço 

Lei 

responsabilidade 

fiscal – Lei 

Complementar 

101/00, art16 em 

especial 

LRF - Lc nº 101 de 04 de Maio de 2000 

Estabelece normas de finanças públicas voltadas 

para a responsabilidade na gestão fiscal e dá 

outras providências. 

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento 

de ação governamental que acarrete aumento da 

despesa será acompanhado de: 

I - estimativa do impacto orçamentário-

financeiro no exercício em que deva entrar em 

vigor e nos dois subseqüentes; 

II - declaração do ordenador da despesa de que o 

aumento tem adequação orçamentária e 

financeira com a lei orçamentária anual e 

compatibilidade com o plano plurianual e com a 

lei de diretrizes orçamentárias. 

Dotação 

Orçamentária  

Objeto de Gasto - As 

pesquisas de preço 

com a quantidade 

prevista de se 

comprar resultam no 

montante do que se 

enseja gastar durante 

a validade do edital. 

Garantia da 

planejamento de 

gastos para possível 

futuro pagamento no 

caso de execução do 

objeto3. 

 

 

 

 

 

(continua) 

                                                 
3 Na licitação para Registro de Preços não é necessário indicar dotação orçamentária. Somente será 

exigido para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. 
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Artigo 4°, III e 

XIII da Lei 

10.520/02 e art. 

45, inciso I da 

Lei 8.666/93 

Art. 4º  A fase externa do pregão será iniciada 

com a convocação dos interessados e observará 

as seguintes regras: 

XIII - a habilitação far-se-á com a verificação de 

que o licitante está em situação regular perante a 

Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 

FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, 

quando for o caso, com a comprovação de que 

atende às exigências do edital quanto à 

habilitação jurídica e qualificações técnica e 

econômico-financeira; 

Art.45.  O julgamento das propostas será 

objetivo, devendo a Comissão de licitação ou o 

responsável pelo convite realizá-lo em 

conformidade com os tipos de licitação, os 

critérios previamente estabelecidos no ato 

convocatório e de acordo com os fatores 

exclusivamente nele referidos, de maneira a 

possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos 

órgãos de controle. 

I - a de menor preço - quando o critério de 

seleção da proposta mais vantajosa para a 

Administração determinar que será vencedor o 

licitante que apresentar a proposta de acordo 

com as especificações do edital ou convite e 

ofertar o menor preço; 

Condições de 

Habilitação, além de 

outras se necessária 

Busca a qualidade 

dos fornecedores 

cadastrados, 

precisando todos 

apresentarem as 

qualificações 

necessárias para 

participar de 

licitações. 

Lei 10.520/02, 

art 3°, I e III; 

Art. 3º  A fase preparatória do pregão 
 observará o seguinte: 

I - a autoridade competente justificará a 

necessidade de contratação e definirá o objeto do 

certame, as exigências de habilitação, os 

critérios de aceitação das propostas, as sanções 

por inadimplemento e as cláusulas do contrato, 

inclusive com fixação dos prazos para 

fornecimento; 
III - dos autos do procedimento constarão a 

justificativa das definições referidas no inciso I 

deste artigo e os indispensáveis elementos 

técnicos sobre os quais estiverem apoiados, 

bem como o orçamento, elaborado pelo órgão ou 

entidade promotora da     licitação, dos bens ou 

serviços a serem licitados; 

Condições de 

Habilitação, além de 

outras se necessária 

Busca a qualidade dos 

fornecedores 

cadastrados, 

precisando todos 

apresentarem as 

qualificações 

necessárias para 

participar de 

licitações. 

 

 

 

 

 

(continua) 
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Art. 4, XVI e 73 

a 76 da LGL – 

Lei 8.666/93 

Art. 73.  Executado o contrato, o seu objeto será 

recebido: 

II - em se tratando de compras ou de locação de 

equipamentos: § 1o  Nos casos de aquisição de 

equipamentos de grande vulto, o recebimento 

far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos 

demais, mediante recibo. 

§ 2o  O recebimento provisório ou definitivo não 

exclui a responsabilidade civil pela solidez e 

segurança da obra ou do serviço, nem ético-

profissional pela perfeita execução do contrato, 

dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo 

contrato. 

§ 4o  Na hipótese de o termo circunstanciado ou 

a verificação a que se refere este artigo não 

serem, respectivamente, lavrado ou procedida 

dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como 

realizados, desde que comunicados à 

Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à 

exaustão dos mesmos. 

Art. 75.  Salvo disposições em contrário 

constantes do edital, do convite ou de ato 

normativo, os ensaios, testes e demais provas 

exigidos por normas técnicas oficiais para a boa 

execução do objeto do contrato correm por conta 

do contratado. 

Art. 76.  A Administração rejeitará, no todo ou 

em parte, obra, serviço ou fornecimento 

executado em desacordo com o contrato. 

Condições de 

Recebimento do 

Objeto 

Busca regular as 

condições que o 

objeto contratado será 

recebido. A 

legislação foca nos 

prazos de 

recebimento 

provisório e 

definitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 40 da Lei 

8666/93 

Art. 40.  O edital conterá no preâmbulo o 

número de ordem em série anual, o nome da 

repartição interessada e de seu setor, a 

modalidade, o regime de execução e o tipo da 

licitação, a menção de que será regida por esta 

Lei, o local, dia e hora para recebimento da 

documentação e proposta, bem como para início 

da abertura dos envelopes, e indicará, 

obrigatoriamente, o seguinte: II - prazo e 

condições para assinatura do contrato ou 

retirada dos instrumentos, como previsto no 

art. 64 desta Lei, para execução do contrato e 

para entrega do objeto da licitação; 

Local de Entrega 

(endereço completo, 

telefone, horário, 

etc.) 

Estabelece o local 

onde o contrato 

deverá ser executado 

e as condições para 

sua execução. 

Art. 3°, I da Lei 

10.520/02. 

Art. 3º  A fase preparatória do pregão observará 

o seguinte: 

I - a autoridade competente justificará a 

necessidade de contratação e definirá o objeto do 

certame, as exigências de habilitação, os 

critérios de aceitação das propostas, as sanções 

por inadimplemento e as cláusulas do contrato, 

inclusive com fixação dos prazos para 

fornecimento; 

Prazo de entrega 

Delimita o período 

que a Administração 

propôs para a 

execução do contrato. 

Art. 67 da Lei 

8666/93 

Art. 67.  A execução do contrato deverá ser 

acompanhada e fiscalizada por um representante 

da Administração especialmente designado, 

permitida a contratação de terceiros para assisti-

lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a 

essa atribuição. 

Gestor do contrato 

Intenciona esclarecer 

o responsável por 

acompanhar a 

execução do contrato 

de acordo com as 

normas estabelecidas. 

(continua) 
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Acórdão 

2368/2013-

plenário, tc 

035.358/2012-2 

Na modalidade pregão, é vedada a exigência de 

apresentação de amostras antes da fase de 

lances, devendo a obrigação ser imposta 

somente ao licitante provisoriamente 

classificado em primeiro lugar. 

Amostras  

A exigência e análise 

de amostra, muitas 

vezes, constitui 

procedimento 

altamente benéfico 

para a concretização 

de boas aquisições – 

sobretudo, quando o 

critério de avaliação é 

o menor preço. 

Art. 54, da Lei 

8666/93 

(cláusulas do 

contrato) e Art. 

3º I da Lei 

10520/02.  

Art. 54.  Os contratos administrativos de que 

trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e 

pelos preceitos de direito público, aplicando-se-

lhes, supletivamente, os princípios da teoria 

geral dos contratos e as disposições de direito 

privado. 
§ 1o  Os contratos devem estabelecer com 

clareza e precisão as condições para sua 

execução, expressas em cláusulas que definam 

os direitos, obrigações e responsabilidades das 

partes, em conformidade com os termos da 

licitação e da proposta a que se vinculam. 
Art. 3º  A fase preparatória do pregão observará 

o seguinte: 
I - a autoridade competente justificará a 

necessidade de contratação e definirá o objeto do 

certame, as exigências de habilitação, os 

critérios de aceitação das propostas, as sanções 

por inadimplemento e as cláusulas do contrato, 

inclusive com fixação dos prazos para 

fornecimento; 

Obrigações da 

Contratada e da 

Contratante 

Define as obrigações 

assumidas pelas 

partes envolvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art 3°, I e 7°da 

Lei 10.520/02. 

Art. 3º  A fase preparatória do pregão observará 

o seguinte: 
I - a autoridade competente justificará a 

necessidade de contratação e definirá o objeto do 

certame, as exigências de habilitação, os 

critérios de aceitação das propostas, as sanções 

por inadimplemento e as cláusulas do contrato, 

inclusive com fixação dos prazos para 

fornecimento;                    
Art. 7º  Quem, convocado dentro do prazo de 

validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, 

ensejar o retardamento da execução de seu 

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do contrato, comportar-se 

de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 

ficará impedido de licitar e contratar com a 

União, Estados, Distrito Federal ou Municípios 

e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas 

de cadastramento de fornecedores a que se refere 

o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de 

até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 

previstas em edital e no contrato e das demais 

cominações legais. 

 

Sanções 

Administrativas - 

Definir em tópico 

específicos as 

sanções que devem 

ser aplicadas às 

empresas em caso de 

não cumprimento 

das normas do 

edital/TR 
Sanções 

Administrativas - 

Definir em tópico 

específicos as 

sanções que devem 

ser aplicadas às 

empresas em caso de 

não cumprimento 

das normas do 

edital/TR 

Ter contrapartida 

caso não se cumpra 

as normas do edital. 
Ter 

contrapartida caso 

não se cumpra as 

normas do edital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(continua) 
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Art. 86 e 87 da 

Lei 8666/93 

Art. 86.  O atraso injustificado na execução do 

contrato sujeitará o contratado à multa de mora, 

na forma prevista no instrumento convocatório 

ou no contrato.§ 1o  A multa a que alude este 

artigo não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as outras 

sanções previstas nesta Lei.§ 2o  A multa, 

aplicada após regular processo administrativo, 

será descontada da garantia do respectivo 

contratado.§ 3o  Se a multa for de valor superior 

ao valor da garantia prestada, além da perda 

desta, responderá o contratado pela sua 

diferença, a qual será descontada dos 

pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração ou ainda, quando for o caso, 

cobrada judicialmente. 
Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do 

contrato a Administração poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 

sanções:I - advertência;II - multa, na forma 

prevista no instrumento convocatório ou no 

contrato;III - suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não 

superior a 2 (dois) anos;IV - declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base 

no inciso anterior. licitação;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exigências técnico-sanitárias  

Lei nº  5.991, de 

17 de dezembro 

de 1973. 

Art. 5º - O comércio de drogas, medicamentos e 

de insumos farmacêuticos é privativo das 

empresas e dos estabelecimentos definidos nesta 

Lei.      
Art. 21 - O comércio, a dispensação, a 

representação ou distribuição e a importação ou 

exportação de drogas, medicamentos, insumos 

farmacêuticos e correlatos será exercido somente 

por empresas e estabelecimentos licenciados 

pelo órgão sanitário competente dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Territórios, em 

conformidade com a legislação supletiva a ser 

baixada pelos mesmos, respeitadas as 

disposições desta Lei. 

Exigência da 

Licença da ANVISA 

das empresas 

fornecedoras de 

medicamento 

Garantir que as 

empresas 

fornecedoras são 

autorizadas a 

funcionar para esse 

fim. 

Lei nº  5.991, de 

17 de dezembro 

de 1973 

e Medida 

Provisória nº 

2.190-34, de 23 

de agosto de 

2001. 

 

Art. 15 - A farmácia e a drogaria terão, 

obrigatoriamente, a assistência de técnico 

responsável, inscrito no Conselho Regional de 

Farmácia, na forma da lei. 

§ 1º - A presença do técnico responsável será 

obrigatória durante todo o horário de 

funcionamento do estabelecimento.  

Art. 11. Às distribuidoras de medicamentos 

aplica-se o disposto no art. 15 da Lei no 5.991, 

de 17 de dezembro de 1973. 

Exigência de ter um 

Farmacêutico 

Responsável 

Técnico pelo 

estabelecimento que 

comercializa, 

dispensa, representa, 

distribui e/ou 

importa 

medicamentos. 

Garantia de contar 

com um farmacêutico 

responsável técnico 

pelo produto 

adquirido. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5991.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5991.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5991.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5991.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5991.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5991.htm
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11122827/art-11-da-medida-provisoria-2190-34-01
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11122827/art-11-da-medida-provisoria-2190-34-01
http://www.jusbrasil.com/topico/11738135/artigo-15-da-lei-n-5991-de-17-de-dezembro-de-1973
http://www.jusbrasil.com/legislacao/110058/lei-5991-73
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Lei nº 6.360, de 

23 de setembro 

de 1976 e Lei 

13.097/2015 

Art. 2º - Somente poderão extrair, produzir, 

fabricar, transformar, sintetizar, purificar, 

fracionar, embalar, reembalar, importar, 

exportar, armazenar ou expedir os produtos de 

que trata o Art. 1º as empresas para tal fim 

autorizadas pelo Ministério da Saúde e cujos 

estabelecimentos hajam sido licenciados pelo 

órgão sanitário das Unidades Federativas em que 

se localizem. 

Exigência da 

Autorização da 

ANVISA das 

empresas 

fornecedoras de 

medicamento 

Garantir que as 

empresas 

fornecedoras são 

autorizadas a 

funcionar para esse 

fim. 

 

(continua) 

Lei nº 6.360, de 

23 de setembro 

de 1976.  

Art. 12 - Nenhum dos produtos de que trata esta 

Lei, inclusive os importados, poderá ser 

industrializado, exposto à venda ou entregue ao 

consumo antes de registrado no Ministério da 

Saúde. 

Exigência do 

registro no M.S. de 

todos os 

medicamentos. 

Garantia de que o 

medicamento é 

autorizado a ser 

consumido no Brasil.  

Lei 9.782 de 26 

de janeiro de 

1999. 

Define o Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, e dá outras providências. 

Define as 

responsabilidades da 

ANVISA 

Determina que a 

Anvisa que seja a 

responsável pela 

regulamentação do 

setor de saúde, antes 

atribuída ao 

Ministério da Saúde. 

Lei nº 9.787, de 

10 de fevereiro 

de 1999.  

Art. 3o As aquisições de medicamentos, sob 

qualquer modalidade de compra, e as prescrições 

médicas e odontológicas de medicamentos, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, 

adotarão obrigatoriamente a Denominação 

Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a 

Denominação Comum Internacional (DCI). 

A descrição dos 

medicamentos 

deverá conter a 

DCB. 

Padroniza a descrição 

dos medicamentos. 

Lei nº 9.787, de 

10 de fevereiro 

de 1999.  

Art. 3º § 2o Nas aquisições de medicamentos a 

que se refere o caput deste artigo, o 

medicamento genérico, quando houver, terá 

preferência sobre os demais em condições de 

igualdade de preço. 

Explicitação da regra 

de preferência pelo 

medicamento 

genérico sobre os 

demais em 

condições de 

igualdade. 

Padroniza a qualidade 

dos medicamentos 

adquiridos. Incentiva 

o consumo de 

genérico frente aos 

similares. 

Lei nº 9.787, de 

10 de fevereiro 

de 1999.  

art. 3º § 3o Nos editais, propostas licitatórias e 

contratos de aquisição de medicamentos, no 

âmbito do SUS, serão exigidas, no que couber, 

as especificações técnicas dos produtos, os 

respectivos métodos de controle de qualidade e a 

sistemática de certificação de conformidade. 

Exigência de laudo 

de controle de 

qualidade dos 

medicamentos 

fornecidos. Pode-se 

exigir a bula no 

momento da 

licitação a fim de 

garantir qual o 

produto está sendo 

ofertado 

Garante que o 

medicamento 

fornecido passou por 

uma análise de 

qualidade tendo sido 

aprovado. A bula é 

um mecanismo 

documental de 

verificar se o que está 

sendo proposto é o 

que está sendo 

licitado. 
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Portaria MS nº 

1.818, de 2 de 

dezembro de 

1997. 

Art. 1º Recomenda que nas compras e licitações 

de produtos farmacêuticos realizadas nos níveis 

federal, estadual e municipal pelos serviços 

governamentais, conveniados e contratados pelo 

SUS, sejam incluídas exigências sobre requisitos 

de qualidade a serem cumpridas pelos 

fabricantes desses produtos.  
Parágrafo Único: Dentre os requisitos acima 

mencionados incluem-se as especificações 

técnicas dos produtos, protocolos dos métodos 

de controle de qualidade a serem cumpridos 

pelos fabricantes e fornecedores desses produtos. 

Exigência de laudo 

de controle de 

qualidade dos 

medicamentos 

fornecidos. Pode-se 

exigir a bula no 

momento da 

licitação a fim de 

garantir qual o 

produto está sendo 

ofertado 

Garante que o 

medicamento 

fornecido passou por 

uma análise de 

qualidade tendo sido 

aprovado. A bula é 

um mecanismo 

documental de 

verificar se o que está 

sendo proposto é o 

que está sendo 

licitado. 

Lei 8666/93 e 

Portaria MS 

nº802/98 

Lei 8666 - IV e V do art. 43 - a Administração 

deverá verificar a conformidade de cada 

proposta com os requisitos do edital, bem como 

somente poderá classificar propostas que 

estiverem de acordo com os critérios de 

avaliação previstos no ato convocatório.  
No caso de bulas, deve-se respeitar a portaria 

MS nº 802 /98 (fundamenta os itens que devem 

constar na bula dos medicamentos).  

Exigir que se 

apresente a 

bula/amostra do 

medicamento 

licitado 

Garante que o item 

ofertado atende aos 

requisitos do edital. 

Portaria nº 

2.814/98GM e 

Portaria MPOG 

nº 128/2008 

Art. 5º Nas compras e licitações públicas de 

medicamentos, realizadas pelos serviços 

próprios, e conveniados 

pelo SUS, devem ser observadas as seguintes 

exigências: 

I - Apresentação da Licença Sanitária Estadual 

ou Municipal; 

II - Comprovação da Autorização de 

Funcionamento da empresa participante da 

licitação; 

III - Certificado de Boas Práticas de Fabricação 

e Controle por linha de produção/produtos, 

emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária 

do Ministério da Saúde; 

IV - Certificado de Registro de Produtos emitido 

pela Secretaria de Vigilância Sanitária, ou cópia 

da publicação no D.O.U. 

Exigência de 

Licença Sanitária, 

Autorização de 

funcionamento, 

CBPF e Registro 

Garante que o 

medicamento 

ofertado está em 

condições de uso no 

que tange os aspectos 

legais. 

RDC nº 39, de 

14 de agosto de 

2013 

Dispõe sobre os procedimentos administrativos 

para concessão da Certificação de Boas Práticas 

de Fabricação e da Certificação de Boas Práticas 

de Distribuição e/ou Armazenagem. Art.2° Esta 

Resolução se aplica às empresas fabricantes de 

Medicamentos, (...) localizadas em território 

nacional, no Mercosul ou em outros países e às 

empresas armazenadoras, distribuidoras e 

importadoras de Medicamentos, Produtos para 

Saúde e Insumos Farmacêuticos localizadas em 

território nacional. 

Exigência do CBPF  

Garantia que os 

medicamentos são 

produzidos segundo a 

norma de fabricação.  

 

 

 

 

 

 

Acórdão TCU -

7783-33/15-2 

Dispõe sobre os procedimentos administrativos 

para aceitação do Certificado de Boas Práticas 

de Fabricação  
Exigência do CBPF 

Garantia da qualidade 

dos medicamentos. 
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Portaria GM/MS 

nº 344, de 12 de 

maio de 1998. 

Art. 2º Para extrair, produzir, fabricar, 

beneficiar, distribuir, transportar, preparar, 

manipular, fracionar, importar, exportar, 

transformar, embalar, reembalar, para qualquer 

fim, as substâncias constantes das listas deste 

Regulamento Técnico (ANEXO I) e de suas 

atualizações, ou os medicamentos que as 

contenham, é obrigatória a obtenção de 

Autorização Especial concedida pela Secretaria 

de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. 

Exigência da 

Autorização 

Especial do 

fornecedor de 

medicamentos 

sujeitos a controle 

especial. 

Garantia de 

fornecimento de 

medicamento com os 

requisitos legais 

atendidos, 

especialmente dos 

medicamentos 

psicoativos. 

RDC ANVISA 

nº 333, de 19 de 

novembro de 

2003 

Estabelece o regulamento técnico que dispõe 

sobre rotulagem de medicamentos 

No caso de 

medicamento, 

deverá conter, NO 

MÍNIMO, o nome 

na DCB ou DCI; 

dose; forma 

farmacêutica; via de 

adm. 

Busca certificar que o 

medicamento 

recebido é o mesmo 

que foi ofertado. 

RDC ANVISA 

nº199 de 26 de 

outubro de 2006 

Insitui a notificação simplificada de 

medicamentos por meio eletrônico disponível no 

site da ANVISA 

Estabelece os 

critérios mínimos 

sobre os 

medicamentos de 

notificação 

simplificada. 

Busca definir os 

critérios a serem 

analisados quando 

forem solicitados 

medicamentos de 

notificação 

simplificada 

RDC ANVISA 

nº 71 de 22 de 

dezembro de 

2009 

Art. 39. Os rótulos das embalagens primárias e 

secundárias de todos os medicamentos com 

destinação institucional, independente da 

restrição de prescrição, devem possuir a frase, 

em caixa alta, "PROIBIDA VENDA AO 

COMÉRCIO", com tamanho mínimo de 

30% da altura do maior caractere do nome 

comercial ou, na sua ausência, da denominação 

genérica. 

Parágrafo único. Nos rótulos das embalagens 

secundárias, a frase deve ser disposta logo acima 

da faixa de restrição de prescrição, ou em 

posicionamento equivalente no caso de 

inexistência da mesma, em sua face principal. 

 

Estabelece que os 

rótulos dos 

medicamentos 

comprados para 

atender a demanda 

de uma determinada 

instituição deverá 

constar o carimbo de 

“PROIBIDA A 

VENDA AO 

COMÉRCIO”. 

Padroniza os critérios 

dos medicamentos a 

serem utilizados por 

uma determinada 

instituição. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Para que esse instrumento fosse o mais representativo possível da realidade, optou-se 

por realizar consultas a especialistas com o objetivo de buscar contribuições acerca do 

assunto. Acreditou-se que dessa forma o instrumento elaborado pudesse unir o descrito na 

literatura ao existente na prática. 

Conforme descrito na seção de métodos, adotou-se o método Delfos, que consistiu em 

três rodadas de perguntas, sendo a primeira a que os especialistas puderam expor de forma 

mais livre as suas opiniões. A segunda rodada objetivou a busca pelo consenso das sugestões 

feitas na primeira, mas ainda houve a oportunidade de os especialistas colocarem algum fator 
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que não havia sido contemplado e que pudesse colaborar com o trabalho realizado. A terceira 

rodada teve como finalidade a busca do consenso final dos itens sugeridos na segunda.  

A seleção dos especialistas foi feita baseado na busca pelos profissionais que atuam 

nas instituições que publicaram editais de licitações no Rio de Janeiro no ano de 2016. No 

levantamento realizado, verificou-se 37 instituições diferentes. Então se imaginou que, se 

cada instituição possuísse, no mínimo, um profissional de cada área de interesse, seriam 111 

profissionais ao todo a se buscar. Optou-se por considerar uma meta de 10% dos profissionais 

participarem da pesquisa, ou seja, 11 pessoas. No entanto, sabendo que existe uma perda de 

número de participantes por rodada, seja por desinteresse ou impossibilidade, considerou-se 

oportuno iniciar o estudo com o dobro de participantes. Dessa forma, a meta de convidados 

estabelecida foi de 22 respondentes em potencial.  

A partir de então, foi feita uma busca com contatos profissionais e por meio de 

ligações para as instituições previamente levantadas para que se conseguisse a comunicação 

com os participantes em potencial requeridos a fim de ser realizado o convite. O convite se 

deu por meio eletrônico, utilizando a plataforma Survey Monkey. 

A figura 7 esquematiza a linha do tempo do consenso dos especialistas. 

 

Figura 7 - Linha do tempo do consenso de especialistas. 

6.1 - Primeira Rodada  

 

Foram convidados, por meio eletrônico, 22 especialistas para a etapa inicial, dos quais 

12 (54,55%) eram farmacêuticos, 3 (13,64%) eram da área jurídica e 7 (31,82%) da área 
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administrativa; um total de 17 retornos (80,95%). O questionário ficou disponível para ser 

respondido por um período de 30 dias compreendido entre 21NOV2017 até 21DEZ2018 e 

pode ser observado na íntegra nos Apêndices 2 e 3 deste trabalho. 

O primeiro questionário preconizou o sugerido no método Delfos, abordando 

principalmente perguntas abertas e mais abrangentes possíveis para que os especialistas 

pudessem expressar qual seria o ideal de um TR. Foi composto por 7 questões, sendo 5 

abertas e 2 fechadas. Os principais aspectos abordados foram os seguintes: as formas de 

garantia de aquisição de medicamento de qualidade, por meio de processo licitatório; os 

elementos essenciais de um TR, considerando o medicamento como insumo; a importância 

das legislações sanitárias no contexto da aquisição; e, a importância de cada item do TR. 

As duas questões iniciais se complementavam. Questionou-se sobre quais 

características que um termo de referência para aquisição de medicamentos deveria 

apresentar a fim de adquirir medicamentos com a maior qualidade possível e o menor custo, 

sendo a primeira com foco em etapas do termo de referência e a segunda com foco no 

medicamento como bem essencial. Contabilizando todos os itens propostos, e agregando as 

sugestões semelhantes, foram identificados 19 itens diferentes. Esses itens, foram abordados 

em uma segunda rodada para obtenção de um consenso.   

A terceira questão buscava saber qual dos itens obrigatórios que compõem um termo de 

referência é considerado o mais importante pelos especialistas. Essa pergunta foi realizada de 

forma que os respondentes precisassem hierarquizar os itens. Só foi obtido consenso no item 

“descrição detalhada do objeto” com 53,3% dos respondentes o classificando como item mais 

importante a constar em um TR. Embora houvesse a possibilidade de verificar se existiria 

consenso em graus de importância de outros itens, isso não foi observado tendo em vista a 

classificação dos demais. 

A quarta e a quinta questões eram abertas e os respondentes tinham a oportunidade de 

contribuir com itens que julgassem importantes de serem contemplados no TR, mas que não 

houvesse sido mencionado na questão anterior. Treze respondentes fizeram suas 

contribuições, e elas coincidem com o que foi respondido nas duas primeiras perguntas. 

Na sexta pergunta buscava-se o consenso sobre quais legislações sanitárias estariam 

relacionadas com a elaboração de um TR. O respondente tinha a opção de escolher quantas 

legislações achasse pertinente. Caso percebesse mais alguma legislação importante que não 

tivesse sido tratada nesta questão, poderia sugerir na sétima questão.  
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Foi obtido consenso em todas as legislações sugeridas, sendo a Lei nº 6.360/1976 que 

trata do registro do medicamento junto ao órgão sanitário a que foi marcada por mais de 80% 

dos respondentes.  

Na questão sete, dois respondentes citaram a RDC nº 55/2010 que trata sobre o registro 

de produtos biológicos novos e produtos biológicos como sendo de grande importância nas 

considerações sobre o tipo de medicamento a ser licitado, tornando, assim, relevante a 

importância de se ressaltar e atentar para os tipos de medicamentos licitados, em função de 

suas especificidades. 

A primeira rodada agregou ao modelo analítico alguns aspectos técnico-sanitários, 

sendo eles: 

a) A indicação da RDC nº55/2010 que trata de produtos biológicos como de 

importante consideração; 

b) A necessidade de se caracterizar bem a classe do medicamento a ser licitada e suas 

especificidades; 

c) A necessidade da participação do farmacêutico na execução do TR; 

d) A importância de ter uma comissão de licitação bem treinada; 

e) A necessidade de estabelecer os quesitos técnicos para o recebimento do material; 

f) A importância de ter um cadastro de fornecedores; e, 

g) A importância da exigência de todos os documentos que possam caracterizar um 

medicamento, especialmente o Certificado de Boas Práticas de Fabricação 

(CBPF). 

  Os resultados foram compilados e divulgados em 30 de janeiro de 2018 aos 

especialistas que colaboraram a fim de se iniciar o processo de execução da segunda rodada. 

6.2 - Segunda Rodada 

 

O objetivo desta rodada foi buscar o consenso sobre os itens sugeridos na primeira 

rodada. Dando continuidade à pesquisa, foram convidados, por meio eletrônico, os 17 

especialistas que colaboraram com a realização da etapa anterior, dos quais 7 (41,18%) eram 

farmacêuticos, 3 (17,64%) eram da área jurídica e 7 (41,18%) da área administrativa. A taxa 

de resposta contabilizou 13 retornos (76,47%). O questionário ficou disponível para ser 

respondido por um período de 28 dias compreendido entre 29JAN2018 até 26FEV2018 e 

tanto o questionário quanto os resultados obtidos podem ser consultados nos apêndices 4 e 5 

deste trabalho. 



41 

 

 

Essa rodada foi composta de 24 questões, sendo que as 20 primeiras tinham dois 

objetivos, quais sejam: saber se o respondente concordava com a inserção de um novo item 

proposto por outros especialistas e, caso concordasse que deveria ser contemplado, em que 

parte do TR o respondente o colocaria.   

Todos os 20 itens propostos alcançaram consenso sobre a necessidade de ser contemplado 

no TR. São eles: 

a) Especificar as legislações sanitárias no Termo de Referência; 

b) Adequada especificação, caracterização e categorização dos medicamentos de 

forma completa, clara e de acordo com os itens disponíveis no mercado; 

c) Critérios de qualificação técnica do fornecedor de acordo com as legislações 

vigentes; 

d) Prazo de validade mínimo aceitável do medicamento a ser entregue para a 

instituição; 

e) Exigência do registro da ANVISA;  

f) Uso da tabela da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) e 

a estimativa de preço equilibrada; 

g) Exigência de documentos complementares como: bula, catálogos etc; 

h) Exigência de amostra e os parâmetros utilizados das mesmas; 

i) Exigência das condições de entrega bem estruturadas;  

j) A necessidade de cada nota fiscal ser acompanhada de laudo de análise completo e 

conclusivo, pertinente ao lote do produto acabado pelo fabricante do produto a ser 

entregue e que ateste a qualidade do mesmo conforme seu registro junto a 

ANVISA/MS; 

k) Explicitações das consequências do não cumprimento do contrato e seus sansões; 

l) Controle do contrato e seus responsáveis pela fiscalização; 

m) Exigência de parecer técnico bem fundamentado; 

n) Necessidade de execução do termo de referência por profissionais especializados 

na área do objeto licitado; 

o) Necessidade da desvinculação de marca na definição do objeto a ser licitado; 

p) Exigência de capacidade técnica para o atendimento; 

q) Exigência de autorização de funcionamento e licença sanitária para a categoria de 

registro específica do produto (ex. medicamentos, saneantes, cosméticos, produtos 

para saúde); 

r) Peculiaridade de aquisição de produtos biológicos registrados; 
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s) Exigência de Certificado de Boas Práticas de Fabricação; e, 

t) Aquisição por meio de pregão eletrônico. 

 

Embora houvesse o questionamento sobre em que parte do TR cada idem devesse 

constar e tivesse tido consenso em grande parte dos itens, não é uma questão que mereça 

tanto destaque, tendo em vista que o que importa é a presença do item no TR independente da 

localização no edital. De toda sorte, esse item pode ser observado no Anexo 5 deste trabalho.  

 A 21ª questão foi baseada em uma das sugestões dos respondentes, que coloca como 

item importante a ser contemplado em um TR a elaboração de um cadastro de fornecedores.  

Como a busca dos especialistas foi por meio de instituições que utilizam o compras 

governamentais, partiu-se do pressuposto de que todos conheceriam o sistema do pregão 

eletrônico efetuado por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br e, 

portanto, conheciam também o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 

(SICAF).  

Diante disso, foi questionado aos especialistas sobre a eficiência desse sistema de 

cadastro de fornecedores. Como resultado, observou-se que 90% dos respondentes 

conheciam o referido sistema e 60% o aprovavam.  

Foi mencionado na primeira rodada os critérios de recebimento dos medicamentos 

como uma etapa a ser melhor definida. Então, na segunda rodada foram apresentados alguns 

requisitos que poderiam ser explorados na elaboração do TR com a finalidade de restringir o 

recebimento de medicamentos incorretos ou em desacordo. Foi consenso a utilização de 

todos os sete quesitos colocados. Contudo, foram sugeridos outros 9 itens que foram 

explorados na etapa sequente. 

Outro ponto abordado pelos especialistas havia sido o questionamento do TCU sobre a 

exigência do documento CBPF como requisito de habilitação. Foi consultado aos especialistas 

se havia concordância sobre a posição do TCU em vedar a solicitação do CBPF. Como 

resultado, 66,67% posicionaram-se contra tal postura do TCU sob alegação de se tratar de um 

documento de requisito técnico, sendo, portanto, garantido pela Lei 8.666/93 de ser exigido. 

Esse tópico será discutido de forma pormenorizada na discussão dos resultados. 

Por último, foi questionado aos especialistas sobre outros pontos que poderiam ser 

explorados no TR. Emergiram duas solicitações diferentes descritas a seguir e que foram 

exploradas na terceira rodada:  

• A exigência da carta de credenciamento de distribuidoras junto aos fabricantes. A 

exemplo do ocorrido com o CBPF, o TCU também recomendou a sua retirada do TR 
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de medicamentos. A consequência disso é a contratação de fornecedores que 

participam de licitações sem a autorização prévia dos fabricantes e, depois de 

homologados, não conseguem adquirir os produtos para entrega. O resultado é o 

desabastecimento do item na unidade ou a prática, inadequada, da troca por outra 

marca a fim de evitar o desabastecimento e consequente interrupção dos tratamentos. 

• O uso da tabela CMED não deve ser referência para compras públicas. Admite-se seu 

uso para fins de processos de judicialização.       

Os resultados foram compilados e divulgados em 02 de março de 2018 aos 

especialistas que colaboraram a fim de se iniciar o processo de execução da terceira e última 

rodada. 

6.3 - Terceira Rodada 

 

A última rodada teve o propósito de buscar consenso nos itens ainda pendentes. Dando 

sequência à pesquisa, foram convidados, por meio eletrônico, os 13 especialistas que 

colaboraram com a realização da etapa anterior, dos quais 6 (46,15%) eram farmacêuticos, 2 

(15,38%) eram da área jurídica e 5 (38,47%) da área administrativa. A taxa de resposta 

contabilizou 10 retornos (76,92%). O questionário ficou disponível para ser respondido por 

um período de 11 dias compreendido entre 06MAR2018 até 17MAR2018. Tanto o 

questionário quanto os resultados obtidos podem ser consultados nos apêndices 6 e 7 deste 

trabalho. 

Os três seguintes pontos abordados no questionário da última etapa: os critérios a 

serem abordados para recebimento dos itens; a exigência da carta de credenciamento como 

requisito para habilitação; e, o uso da tabela CMED como parâmetro de preço. 

Na questão que tratou sobre os critérios a serem abordados no recebimento dos itens, 

houve consenso em 8 dos 9 itens propostos. Apenas o item “O fornecedor deverá 

disponibilizar equipamentos (como paleteira ou empilhadeira) em tipo e número adequado 

para efetivação da entrega” não foi consenso.  

Sobre a exigência da carta de credenciamento, 80% dos especialistas acreditam que 

seja um documento importante por evitar transtornos no futuro. No entanto, é de 

conhecimento geral que não se pode exigir tal documento por uma orientação do TCU. A 

justificativa do Tribunal é que essa exigência reduz a concorrência, ferindo um dos princípios 

do processo licitatório.  
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Foi sugestão da primeira rodada abordar o uso da tabela CMED e a estimativa de 

preço equilibradas para evitar fracassos ou sobre-preço com adequada pesquisa de mercado. 

Por isso, o tema voltou na terceira rodada com o “uso da tabela CMED e estimativa de preço 

equilibrada” e foi consenso a abordagem desse quesito no TR. No entanto, um dos 

especialistas observou que o uso da tabela CMED deveria ser restrito a compras judiciais. 

Assim, o tema voltou a ser discutido na terceira rodada, dessa vez abordando apenas o uso da 

tabela da CMED como parâmetro de preço. Foi observado que 70% dos especialistas não são 

favoráveis ao seu uso.  

6.4 - Resultado do Consenso  

Após as três rodadas no processo de consenso, chegou-se ao seguinte modelo para 

análise de TR para aquisição de medicamentos (Quadro 5). Os critérios foram organizados 

segundo os aspectos técnicos, os critérios de aceitação do objeto e os critérios de recebimento 

dos itens . Os itens (em preto) referem-se a alguma norma específica e os critérios que estão 

em azul foram contribuições do consenso de especialistas. 

Quadro 5: Modelo Analítico de Termo de Referência para aquisição de medicamentos 

  NÃO SIM 

Aspectos técnicos 

1 
Está descrito se a modalidade de licitação é pregão (art. 15, inciso II, da 

Lei n.º 8.666/93, que foi alterado pelo Decreto nº 7.892/2013)? 
    

2 Está discriminada a unidade/empresa solicitante (Lei 10.520/02)?      

3 
A justificativa da contratação esclarece qual é a intenção da compra (Lei 

10.520/02)? 
    

5 
Está divulgado o limite máximo aceitável do preço dos itens (art. 40, X e 

48, II da Lei n. 8.666/1993) 
    

9 
Existe a indicação de marca em alguma descrição? (proibido pelo § 7º do 

art. 15 da Lei no 8.666/1993) 
    

0 Define as sanções por inadimplemento contratual (Lei 8666/93)?     

1 O TR está assinado pela autoridade competente (Lei 10.520/02)?     

2 Especifica o gestor do contrato (Lei 8666/93)?     

3 Define as obrigações da contratada e do contratante (Lei 8666/93)?     
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4 O farmacêutico se responsabiliza pela elaboração do TR?     

Critérios de aceitação do objeto 

4 

Está discriminado que os medicamentos genéricos tem preferência sobre 

os demais em condições de igualdade (art. 3º, § 3º da  Lei 9.787 de 

1999). 

    

6 

A descrição dos medicamentos está pela Denominação Comum 

Brasileira (DCB) ou Denominação Comum Internacional (DCI) (Lei 

9.787/1999) 

    

7 
Está explicita a possibilidade de solicitações de amostras (Acórdão 

2368/2013 TCU)?  
    

2 Apresenta as condições de habilitação técnica (Lei 10.520/02)?     

2 

É critério de aceitação do item o registro do medicamento no 

MS/ANVISA ativo, ou, no caso de medicamento de notificação 

simplificada, a notificação do registro (Lei 6360/76)? 

    

3 

É critério de qualificação o fornecedor possuir autorização de 

funcionamento e/ou Autorização Especial (em caso de controlados) (Lei 

5991/73)? 

    

3 
É critério de qualificação o fornecedor possuir licença de funcionamento 

da VISA Municipal ou Estadual (lei 6360/76)?  
    

3 
É critério de qualificação o fornecedor apresentar a Certidão de 

regularidade Técnica, expedida pelo CRF (Lei 5991/73)? 
    

3 
É critério de aceitação a apresentação da bula completa e atualizada do 

produto (Portaria 802/98)? 
    

 

No caso de medicamentos biológicos, está explicito que é necessário 

comprovar efetividade dentro das indicações preconizadas pelas 

instituições (RDC 55/2010)? 

    

3 
No caso de medicamentos biológicos não novos, é exigido o laudo do 

controle de qualidade (RDC 55/2010)? 
    

 

É critério de aceitação a empresa apresentar o CBPF do produto 

proposto? (Portaria ANVISA nº 2.814/98; Portaria MPOG nº 128/2008 e 

Acórdão TCU AC 7783-33/15-2) 
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3 Está explicita a possibilidade de diligências para esclarecimentos?     

3 
A descrição está completa com dose, forma farmacêutica, via de 

administração e embalagem adequada descrita. 
    

3 Se sim, está discriminado o local e prazo de entrega das amostras?     

3 Se sim, está discriminado os itens que serão analisados nas amostras?     

 A lista de medicamento está dividida em categorias?   

Critérios de recebimento dos itens 

1 
O limite de validade aceito está indicado (inciso I do art. 15 da Lei nº 

8.666/93)? 
    

1 O prazo de entrega é delimitado (inciso I art. 3º  da lei 10520/02)?     

1 
É critério de recebimento os medicamentos estarem em embalagens 

originais e com o lacre (Lei 6437/77)?  
    

1 Apresenta condições de recebimento (Lei 8666/93)?     

1 
Está claramente discriminado o endereço da entrega (art. 40 Lei 

8666/93)? 
    

 

Está claramente discriminado o horário para a entrega (art. 40 Lei 

8666/93)? 
    

 

É exigido o laudo do medicamento no momento da entrega (Lei 

9.787/99)? 
    

1 
É exigido que o laudo contenha o nome, assinatura, sigla do CRF e nº de 

inscrição do farmacêutico (Portaria MS nº 1818/97)? 
    

1 
Está claramente discriminado o prazo de recebimento provisório (art. 3º 

da lei 10.520)? 
    

1 
Está claramente discriminado o prazo de recebimento definitivo (art. 3º 

da lei 10.520)? 
    

 

É critério de recebimento medicamento possuir CBPF vigente (Portaria 

MS 2814/98)? 
    

 
É critério de recebimento os medicamentos estarem sendo transportados 

em embalagens adequadas? 
  

 É critério de recebimento os itens apresentarem bom estado de   
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conservação que permitam a sua utilização? 

 
É critério de recebimento que a nota fiscal apresente lote e validade dos 

medicamentos (art. 9º Portaria 802/98)? 
  

 

É critério de recebimento o item apresentar temperatura conforme 

preconizada pelos fabricantes? 
    

 

É critério de recebimento os medicamentos estarem sendo transportados 

em veículos apropriados? 
    

 

É critério de recebimento a disponibilidade de pessoal em número 

adequado para efetivação da entrega? 
    

2 Existe a exigência de agendamento de entrega?     

 

Importante ressaltar que o consenso agregou ao modelo analítico os seguintes 

aspectos: 

a) A importância da adequada categorização dos medicamentos;  

b) Prazo de validade mínimo aceitável do medicamento a ser entregue para a 

instituição; 

c) Exigência de parecer técnico bem fundamentado; 

d) Necessidade de execução do termo de referência por profissionais especializados 

na área do objeto licitado, sendo o farmacêutico um profissional essencial, no caso 

de medicamentos; 

e) Necessidade da desvinculação de marca na definição do objeto a ser licitado; 

f) Peculiaridade de aquisição de produtos biológicos registrados, de acordo com a 

RDC nº 55/2010; e, 

g) Melhor definição das condições de recebimento dos objetos, dentre elas, a 

necessidade de cada nota fiscal ser acompanhada de laudo de análise completo e 

conclusivo, pertinente ao lote do produto acabado pelo fabricante do produto a ser 

entregue e que ateste a qualidade do mesmo conforme seu registro junto a 

ANVISA/MS. 

A Advocacia Geral da União (AGU) disponibiliza uma modelo de termo de referência 

geral a ser seguido pelos órgãos que realizam licitação4. Esse documento apresenta todo 

                                                 
4 O modelo de termo de referência que a AGU disponibiliza pode ser consultado pelo endereço 

eletrônico http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/210886 
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arcabouço legal necessário a um TR. No entanto, é um termo geral, ou seja, é um modelo a 

ser seguido para qualquer bem comum. Portanto, entendendo que o medicamento é um bem 

que apresenta algumas especificidades importantes, exige que algumas questões sejam 

abordadas para conseguir aliar o menor custo ao melhor benefício.  

 A fim de elaborar um termo específico para aquisição de medicamentos, 

agregou-se ao modelo sugerido pela AGU os itens incorporados após o processo de consenso 

de especialistas que resultou no Modelo apresentado no Quadro 5. O produto final é a 

proposta termo de referência modelo a ser utilizado para aquisição de medicamentos no setor 

público  (Apêndice 8). 

7 – DISCUSSÃO  

O presente trabalho executou todas as etapas visando atender aos objetivos 

específicos. Mapeou-se a legislação e normas que norteiam o processo licitatório e a 

regulamentação sanitária de medicamentos. Essa primeira etapa permitiu a elaboração de um 

modelo analítico para subsidiar a elaboração de um termo de referência para aquisição de 

medicamentos. A partir do modelo proposto, foi realizado um consenso de especialistas para 

confirmar se seria consenso que todo aquele arcabouço fosse abordado e, ainda, para que 

pudessem contribuir de forma a enriquecer com seus conhecimentos e experiências ao modelo 

apresentado.  

Essa troca de experiências com os especialistas não só contribuiu na validação da 

elaboração de um Modelo Analítico de TR para aquisição de medicamentos, como também 

possibilitou que emergissem alguns pontos que merecem discussão aprofundada. 

A revisão bibliográfica mostrou a existência de alguns estudos abordando a questão da 

aquisição de medicamentos, muito embora poucos tenham dado ênfase aos desafios da 

licitação de medicamentos no setor público, como os de Osório-de-Castro & Ribeiro, 1996, 

Luiza et al, 1999; Luiza et al., 2016 e Moraes, 2017. Os três primeiros estudos abordam 

aspectos relacionados à presente dissertação e o último enfoca mais os aspectos relacionados a 

preços e gastos.  

A presente pesquisa buscou contribuir com a discussão da aquisição enfatizando o 

aspecto da qualidade de medicamentos e a complexidade que sua garantia representa, em 

comparação com outros objetos de licitação, no âmbito da elaboração de Termos de 

Referência para editais licitatórios. 

Fazendo um paralelo entre este estudo e o de Osório-de-Castro & Ribeiro, que 

elaborou um protocolo de compras para o setor público, é possível perceber que o objetivo é 
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bastante semelhante, que é estabelecer os critérios de qualidade possíveis de serem exigidos 

em um sistema burocrático e complexo de aquisição. Entretanto, alguns requisitos específicos 

puderam ser acrescidos, como os necessários para garantia da qualidade de medicamentos 

biológicos, dada a especificidade do produto. Por outro lado, outros documentos foram 

considerados exigências abusivas, como o CBPF e a carta de credenciamento do fornecedor. 

O impacto disso é no comprometimento da qualidade do medicamento adquirido. 

No estudo de Luiza et al (1999) o binômio qualidade-custo foi bastante discutido e 

elucidou alguns aspectos importantes a serem abordados em uma aquisição de medicamentos 

a fim de garantir a qualidade do que se está adquirindo. Este estudo buscou ajustar esses 

critérios sugeridos por Luiza et al. e outros sugeridos pelo consenso de especialistas na 

construção de um instrumento que permita a avaliação dos termos de referência das 

instituições públicas. 

 

A importância da fundamentação sanitária  

Na primeira rodada, foram sugeridas as legislações que constavam no modelo 

analítico para que se buscasse consenso quanto a sua utilização como subsídio no TR. Foi 

obtido consenso em todas as legislações sugeridas. Destacam-se a Lei nº 6.360/1976 

(atualizada pela Lei 13.097/2015), que dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam 

sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, 

Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências, sendo marcada por mais de 86% dos 

respondentes; e a Lei 5.991/73 que dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de 

Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras Providências, 

marcada por 80% dos especialistas como importante a ser considerada. 

Vale ressaltar que o questionário destacou que a primeira lei trata do registro do 

medicamento junto ao órgão sanitário e a segunda da Autorização de Funcionamento de 

empresas fornecedoras de medicamentos (AFE). Isso permite que se conclua que uma das 

maiores preocupações dos respondentes é adquirir itens com registro no país por meio de 

empresas que estejam autorizadas a comercializá-los, buscando, assim, aquisição de 

medicamentos de qualidade, segurança e eficácia garantida.  

O registro é um instrumento que permite ao órgão regulador ter conhecimento da 

identidade do medicamento, quais deles são produzidos e vendidos. Tem também a finalidade 

de garantir que só sejam comercializados produtos eficazes e seguros. Constitui a base para 

diversas ações de vigilância sanitária, bem como é um valioso instrumento para assegurar a 

adequada disponibilidade de medicamentos ao sistema de saúde (SAID, 2004). 
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Apesar da importância dada pelos especialistas e pela ANVISA a esse tema, 

recentemente, o Ministério da Saúde ganhou uma ação judicial que exigiu que a ANVISA 

liberasse a comercialização dos medicamentos Aldurazyme® (Laronidase), Myozyme® 

(alfa-alglicosidase) e Fabrazyme® (beta-agalsidase) pela empresa Global Gestão em Saúde, 

mesmo sem as documentações que comprovam a qualidade, eficácia e segurança dos 

produtos. Os documentos em questão são a Autorização de Funcionamento (AFE) da 

empresa para a atividade de importação e distribuição e, também, a Declaração do Detentor 

do Registro (DDR) do produtor do qual a empresa, pretensamente, importará os produtos. 

Esse fato abre precedente para que outras empresas também solicitem dispensa de 

apresentação de tal documento (BRASIL, 2018) 

É por meio da DDR que o detentor do registro do medicamento se responsabiliza pela 

qualidade, eficácia e segurança dos lotes importados. Assim, garante que foram submetidos 

ao controle de qualidade e não apresentam riscos à saúde da população. Na ausência da DDR, 

não há como assegurar sequer que os medicamentos não sejam, por exemplo, falsificados.  

Uma empresa que também não é capaz de receber uma AFE para importar e distribuir 

medicamentos não tem como garantir que eles sejam armazenados e transportados de forma 

adequada. Ou seja, poderá haver sério risco à saúde das pessoas que utilizarem esses 

medicamentos de qualidade duvidosa. 

Importante ponderar, entretanto, que a importação de medicamentos com dispensa de 

registro sanitário é permitida em casos específicos no contexto de compras conjuntas 

internacionais, como por exemplo, por meio do Fundo Estratégico da Organização Pan-

americana de Saúde (OPAS). Para tanto, os produtos são submetidos a um processo de pré-

qualificação. Para muitos casos de produtos adquiridos por este meio, como aqueles para as 

chamadas doenças negligenciadas que possuem um único fornecedor com pouca ou nenhuma 

experiência em exportação, a exigência do registro sanitário em todos os países da região 

poderia configurar uma barreira ao acesso (HORTZ & SOLER, 2010). 

Outra Lei bastante considerada, sendo marcada por 80% dos especialistas, foi a Lei nº 

9.787/1999 que estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes 

genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências. A grande importância se dá 

pela padronização e correta identificação do medicamento. Essa resposta vai ao encontro do 

consenso sobre o item mais importante a ser considerado em um TR: a descrição do objeto 

(BRASIL, 1999).  
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Exigência do Certificado de Boas Práticas de Fabricação 

Na primeira rodada, 66% dos especialistas consideraram importante a exigência do 

CBPF referente a linha de medicamento que se deseja adquirir de determinado fabricante. 

Tamanha a importância do tema, na segunda rodada ele foi novamente discutido e 66,7% 

reafirmaram que a exigência desse documento era fundamental para a garantia da qualidade 

do medicamento adquirido.  

Não obstante, no Acórdão 4788/2016, o Tribunal de Contas da União lista quatro 

motivos para não considerar a exigência desse documento como condição de habilitação, são 

eles: a inexistência de previsão legal específica, afrontando-se o art. 30, inciso IV, da Lei 

8.666/1993; a necessidade de interpretar restritivamente o Estatuto das Licitações quanto às 

exigências de habilitação, em apreço à ampliação da competitividade dos certames 

promovidos pela Administração Pública; a imprestabilidade de o CBPF garantir o 

cumprimento das obrigações assumidas pelo particular perante o Poder Público; e, ao caráter 

excessivo da exigência do CBPF, em razão de o efetivo registro de medicamentos pressupor a 

adoção prévia, pelo fabricante, das boas práticas de fabricação (BRASIL, 2016b).  

Em contrapartida, no Acórdão AC-7783-33/15-2 o Tribunal de Contas da União 

julgou que a exigência do CBPF não se mostrou capaz de afetar a isonomia e a 

competitividade do certame, se prestando a garantir o interesse público presente nas 

aquisições de medicamentos com a observância dos devidos cuidados sanitários na sua 

fabricação, destacando-se que o gestor público motivou o ato a partir de orientações 

normativas emanadas do Ministério da Saúde e da Anvisa, indicando que tal requisito atendia 

à legislação sanitária (BRASIL,2015).  

De fato, o CBPF é exigência aplicável a todas as empresas que fabricam ou 

comercializam medicamentos, de forma a garantir a qualidade do processo e o controle dos 

fatores de risco à saúde do usuário, de sorte que esta certificação está prevista no Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária, conforme se depreende das normas aplicáveis ao controle 

de medicamentos, em especial, da Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976, e da Lei nº 

9.782, de 26 de janeiro de 1999, e dos Decretos no 79.094, de 5 de janeiro de 1977, e do 

Decreto nº 8.077, de 14 de agosto de 2013 (BRASIL, 2015). 

Nas opiniões dos especialistas o CBPF assegura a qualidade dos medicamentos 

produzidos e consumidos pela população e que tem a intenção de garantir segurança e eficácia 

dos medicamentos. Trata-se de um requisito e a justificativa se pauta em que o CBPF é uma 

das ferramentas de certificação da garantia de qualidade técnica e que a Lei 8.666/93 em seu 

art. 30 inciso IV, diz que:  
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“A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

IV - Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, 

quando for o caso (BRASIL, 1993).” 

 

A Portaria GM nº 2.814/98, posteriormente alterada pela Portaria GM nº 3.765/98, 

estabeleceu procedimentos a serem observados pelas empresas produtoras, importadoras, 

distribuidoras e do comércio farmacêutico. Dentre as disposições da norma, estabeleceu-se a 

exigência, na oportunidade da licitação de medicamentos por entidades públicas e 

conveniadas ao SUS, do Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle: 

“Art. 5° Nas compras e licitações públicas de medicamentos, 

realizadas pelos serviços próprios, conveniados e contratados pelo 

SUS, devem ser observadas as seguintes exigências: 

(...) 

III - Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha 

de produção/produtos, emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária 

do Ministério da Saúde (BRASIL, 1998e).” 

Adicionalmente, foi editada a Portaria Interministerial MPOG/MS/MCT/MDIC nº 

128/2008, a qual estabeleceu diretrizes para a contratação pública de medicamentos e 

fármacos pelo SUS. No §1º do art. 2º da referida norma, em atenção à Portaria GM/MS nº 

2.814/98, foi prevista a necessidade de apresentação do Certificado de Boas Práticas de 

Fabricação do Produtor emitido pela ANVISA, quando das aquisições governamentais de 

medicamentos, considerando, portanto, normas especiais que complementam o art. 30 da lei 

8666/93 (BRASIL, 2008). 

Diante desses argumentos, os especialistas consideram o CBPF uma ferramenta de 

certificação da garantia da qualidade dos itens a serem utilizados pela população. Ele objetiva 

garantir a qualidade do processo de fabricação dos produtos, visando a segurança e a eficácia 

dos mesmos e o controle dos fatores de risco à saúde do consumidor. Isso deve ser mantido ao 

longo de toda a execução contratual, constituindo-se também em elemento concretizador da 

imprescindível segurança atinente ao dever constitucional de prestar a saúde. Portanto, não é 

excessivo assegurar a qualidade do processo produtivo, a segurança e eficácia dos 

medicamentos, bem como o controle dos fatores de risco à saúde do consumidor (BRASIL, 

2016b). 
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Embora o CBPF tenha validade limitada, por linha de produção, o mesmo pode a 

qualquer tempo ser retirado do fabricante caso ocorra alguma inadequação sanitária na 

produção. Por este motivo, deve ser sistematicamente acompanhado pelo farmacêutico que 

atua na aquisição de medicamentos, de forma a garantir a aquisição de medicamentos e lotes 

produzidos na vigência do CBPF. A retirada desta exigência do TR de compra de 

medicamento impede a utilização deste certificado como documento de verificação técnica, 

podendo ocorrer a compra de lotes de produtos que tenham sido fabricados com CBPF 

vencidos ou cancelados. 

Apesar de todos os impasses, o Ministério da Saúde se pronunciou nesse mesmo 

Acórdão (Acórdão 4788/2016), por meio do Despacho 607/2015/DLOG/SE/MS (peça 11, p. 

2), alegando que o Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle é exigido pela 

Administração para fins de aceitação dos produtos adquiridos (obrigação contratual da 

empresa fornecedora), e não mais como requisito de habilitação nos procedimentos 

licitatórios. Complementou, ainda, que a conduta supracitada decorre do disposto no art. 30 

da Lei 8.666/1993, o qual não incluiu os certificados de qualidade dentre a documentação 

passível de ser exigida para efeitos de qualificação técnica nas licitações públicas (BRASIL, 

2016ª).  

Por fim, o que ocorre atualmente é que o CBPF continua sendo um ponto de 

discordância no TCU, que parece apresentar a defesa em duas correntes contrárias. Alguns 

órgãos públicos permanecem solicitando o CBPF para fins de habilitação das empresas que 

comercializam medicamentos justificando a posição do TCU frente ao Acórdão 7783-33/15-

2. 

 

Cadastro de fornecedores 

 

Outra questão sugerida pelos especialistas foi a possibilidade de se possuir um 

cadastro de fornecedores catalogados anteriormente ao processo licitatório, sendo a 

participação do fornecedor condicionada ao pré-cadastro.  

Indubitavelmente, o Cadastro de Fornecedores é uma ferramenta de gestão que 

permite aos órgãos e entidades da Administração Pública que realizam frequentemente 

licitações, agilizarem a fase de habilitação dos procedimentos licitatórios, bem como auxilia a 

administração de contratos na verificação das condicionantes de pagamento e para eventual 
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assinatura de aditivo contratual. Entretanto, depende de os órgãos licitantes montarem um 

sistema que permita a execução desse cadastro. 

A esfera federal utiliza o SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores –, que é um sistema automatizado de informações por meio do qual os 

fornecedores se cadastram gratuitamente, com a finalidade de fornecer materiais ou prestar 

serviços para o governo. O sistema amplia as opções de compras do governo federal e 

permite o acompanhamento do desempenho dos fornecedores cadastrados. O cadastro é 

realizado sem ônus, possui validade anual em todo o território nacional.  

Para a participação nos pregões eletrônicos utilizando o sistema Compras 

Governamentais, o fornecedor precisa necessariamente estar cadastrado. Caso seja o 

vencedor de algum item, precisa estar com as certidões regularizadas, bem como o seu 

cadastro do SICAF também. No entanto, se for pregão presencial ou outra modalidade de 

licitação não eletrônica não existe essa necessidade, mas precisa ter todos os documentos 

disponíveis para comprovar sua habilitação. 

Esse sistema está passando por algumas modificações. A principal delas é a que todos 

os procedimentos de cadastro passarão a ser eletrônicos, dispensando o fornecedor que vende 

ao Governo Federal da entrega de documentos físicos e autenticação em cartório. Isso será 

possível porque a ferramenta vai integrar dados da Receita Federal, Tribunal Superior do 

Trabalho e Previdência Social. Esse novo sistema atende às diretrizes do Decreto nº 

9.094/2017, que tem como um de seus princípios a presunção de boa-fé dos fornecedores 

(BRASIL, 2017).  

O sistema de compras eletrônicas do Governo Federal está disponível para estados e 

municípios e entidades da Administração Federal Indireta desde agosto de 2005. A iniciativa 

visou facilitar à adesão dos órgãos à modalidade pregão cuja obrigatoriedade está prevista nas 

alterações da Lei Geral de Licitações 8.666/93 (BRASIL, 2005a). 

Essas modificações tornaram obrigatório o uso do pregão também para Estados e 

Municípios, já que no Governo Federal essa exigência existe desde julho de 2005. Assim 

como já ocorre na esfera federal, o pregão eletrônico terá preferência nas aquisições e a 

forma presencial deverá ser justificada. Atualmente instituições municipais, estaduais e 

órgãos federais que não integram o Sistema de Serviços Gerais (SISG) da União realizam 

suas aquisições eletrônicas por meio desse sistema eletrônico de forma totalmente gratuita. 

Esse é um incentivo que a União dá aos Estados e Municípios para melhorar a transparência e 

a qualidade dos serviços públicos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9094.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9094.htm
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A utilização desse sistema é obrigatória para órgãos da Administração Federal direta, 

autárquica e fundacional que integram o SISG. Já os órgãos estaduais, municipais e mesmo 

as entidades da Administração Federal Indireta poderão utilizar seus próprios sistemas de 

pregão eletrônico ou de outros órgãos, mas não é obrigatório.  

Esse sistema organiza a gestão das atividades de serviços gerais, compreendendo 

licitações, contratações, transportes, comunicações administrativas, documentação, entre 

outras atividades.  

Diante de todo o exposto, a opinião de 60% dos especialistas é de que o SICAF é um 

sistema eficiente de cadastro de fornecedores, coroando todo o esforço da Administração em 

promover um processo licitatório mais ágil.  

Entretanto, o SICAF tem como limitação se restringir a análise dos aspectos 

administrativos. A única caracterização técnica é o registro de penalidade para determinado 

fornecedor. Sendo assim, poderia considerar que um fornecedor ruim, tenha sido penalizado 

em algum momento e a Administração poderá considerar esse fato no momento da licitação. 

 

Uso da Lista da CMED como parâmetro de preços 

A Lei 10.742 de 6 de outubro de 2003, reeditada pela Lei 10.742/2003, definiu normas 

de regulação para o setor farmacêutico com a finalidade de promover a assistência 

farmacêutica à população, por meio de mecanismos que estimulem a oferta de medicamentos 

e a competitividade do setor e criou a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – 

CMED (BRASIL, 2003a). 

 A CMED disponibiliza uma Lista de Preços de Medicamentos para compras públicas 

que contém o teto de preço pelo qual entes da Administração Pública podem adquirir 

medicamentos dos laboratórios, distribuidores, farmácias e drogarias (BRASIL, 2003a). 

Os itens que constam da lista da CMED são: o PMVG – Preço Máximo de Venda ao 

Governo, que é o teto de preço para compra de medicamentos selecionados inseridos na lista 

de produtos sujeitos ao CAP (Coeficiente de Adequação de Preço) ou ainda de qualquer 

medicamento adquirido por força de decisão judicial e o Preço Fábrica – PF, que é o teto de 

preço para compra de qualquer medicamento por entes da Administração Pública, quando não 

aplicável o CAP (BRASIL, 2003a). 

No entanto, o Tribunal de Contas da União não recomenda o uso da lista de preços 

disponibilizada pela CMED. O órgão justifica essa não recomendação como referenciais 

máximos que a lei permite a um fabricante de medicamentos vender o seu produto, tendo sido 

verificado que os preços de tabela são significativamente superiores aos praticados em 
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compras públicas, com casos em que chegam a mais de 10.000% de variação. Diante disso, 

percebe-se que o princípio da economicidade não estaria sendo respeitado no caso de adotar 

tal parâmetro. Contudo, essa observância depende do tipo de mercado (BRASIL, 2015).  

A justificativa se dá pela tabela apresentar o preço teto que um fornecedor pode vender 

seus produtos, seria uma medida antieconômica o seu uso. O TCU também não recomenda 

esse parâmetro de preço (BRASIL, 2015). 

Ao se questionar apenas sobre o uso da tabela, o resultado foi alterado para o não uso 

da tabela CMED. Diante disso, é possível concluir que todos são favoráveis a pesquisas de 

preços equilibradas a fim de evitar fracassos ou sobre-preços. Contudo, como a tabela da 

CMED apresenta valores máximos e estão muito acima do mercado, sua utilização não foi 

recomendada como parâmetro. 

 

Proibição do uso da carta de credenciamento 

A Portaria GM /MS nº 2.814/98, em seu art. 5º § 3º, determinava que nas compras e 

licitações públicas de medicamentos, realizadas pelos serviços próprios, e conveniados pelo 

SUS, as empresas distribuidoras apresentassem declaração do seu credenciamento como 

distribuidora junto à empresa detentora do registro dos produtos, bem como termo de 

responsabilidade emitido pela distribuidora, garantindo a entrega dos mesmos em prazo e 

quantidade estabelecidos na licitação (BRASIL, 1998b).  

Porém, o Supremo Tribunal Federal deferiu medida cautelar em ação direta de 

inconstitucionalidade para suspender a eficácia do item supramencionado. Entendeu-se que as 

exigências constantes do dispositivo analisado, limitariam a concorrência no certame, 

configurando um acréscimo na Lei de Licitações (Lei 8.666/93), em destoando do previsto no 

art. 37, XXI, da CF, o Ministério da Saúde revogou essa determinação, por meio da Portaria 

1.167 de 05 de junho de 2012. (BRASIL, 2010; BRASIL, 2012). 

Na opinião de 80% dos especialistas, a solicitação dessa carta proporcionava maior 

garantia da entrega dos produtos, sendo uma forma de obrigar o fornecedor a cumprir o 

ofertado durante o pregão. Adicionalmente, impediria a participação de distribuidoras não 

apropriadas nos certames e a Administração teria a garantia do compromisso mútuo do 

fabricante e distribuidor com a entrega do produto. 

De acordo com o art. 2º §1 da Portaria interministerial nº 128/2008, nas aquisições de 

medicamentos acabados, deverá estar prevista no instrumento convocatório a exigência de 

apresentação da declaração do produtor, sujeita à comprovação, referente à origem do 

produto acabado e do insumo farmacêutico ativo que o compõe. 



57 

 

 

 É um documento fornecido pelo exportador, contendo informações como: código do 

produto; insumos utilizados na sua fabricação, sua origem e proporção sobre o produto final; 

descrição do processo produtivo; e enquadramento de requisito de origem em concordância 

com o Acordo de Complementação Econômica (ACE) previsto. O documento deve ser 

datado, assinado pelo responsável e impresso em via original timbrada ou com logo da 

empresa. 

Por o STF entender que a exigência de apresentação de declaração de credenciamento 

das empresas distribuidoras junto às empresas detentoras do registro dos produtos afronta o 

disposto no art. 30, § 5º, da Lei 8.666/1993 e o art. 37, XXI, da Constituição Federal, não é 

possível considerar a solicitação desse documento em nenhuma hipótese. Por isso, embora 

seja consenso que deva ser solicitado, não consta no Modelo Analítico de TR para aquisição 

de medicamentos.  

Todavia, não existe impeditivo de solicitação da declaração do produtor como 

qualificação técnica, sendo possível a solicitação desse documento nos certames. 

 

A importância da categorização dos medicamentos 

A Anvisa divide os medicamentos em doze (12) categorias regulatórias, a saber: 

fitoterápicos, gases medicinais, medicamentos dinamizados, medicamentos específicos, 

medicamentos genéricos, medicamentos novos, medicamentos notificados, medicamentos 

similares, produtos biológicos, radio fármacos, medicamentos isentos de prescrição médica e 

medicamentos, conforme pode ser verificado no endereço eletrônico da ANVISA (BRASIL, 

2014). 

Cada categoria tem sua especificidade relacionada ao registro sanitário. Essa 

categorização facilita o conhecimento no momento da licitação sobre qual tipo de documento 

sanitário identifica aquele medicamento e garante a qualidade de determinada categoria. 

Diante disso, o órgão solicitante especifica discrimina qual a categoria de medicamento é 

interessante para aquisição, agregando mais uma informação no que tange o item de interesse.   

Uma categoria que mereceu destaque dos especialistas foi a de medicamentos 

biológicos. É obrigatório a apresentação de estudos clínicos de fase III referenciando as 

indicações de uso, nos termos da RDC nº 315/2005, alterada pela RDC 55/2010, para 

licitantes que concorram ao fornecimento dessa categoria de medicamentos (BRASIL, 2005; 

BRASIL, 2010).  

Segundo o art. 4º da RDC 55/2010, são produtos biológicos:  

I - Vacinas;  
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II - Soros hiperimunes;  

III - Hemoderivados;  

IV - Biomedicamentos classificados em:  

a) medicamentos obtidos a partir de fluidos biológicos ou de tecidos de origem animal;  

b) medicamentos obtidos por procedimentos biotecnológicos.  

V - Anticorpos monoclonais;  

VI - Medicamentos contendo microrganismos vivos, atenuados ou mortos (brasil, 

2010). 

Requisitos para aceite/entrega do item 

Uma das principais contribuições dos especialistas refere-se aos quesitos que devem 

ser exigidos de um medicamento, tanto no momento do aceite das propostas quanto na entrega 

do item.  

Esse é o âmago do termo de referência, pois por meio dessas características é que se 

resguarda a Administração quanto a qualidade e segurança dos medicamentos que poderão ser 

aceitos e recebidos pelos órgãos públicos. 

Essa fase é a que exige maior conhecimento das Legislações Sanitárias e dos 

Acórdãos. Abaixo seguem as principais contribuições dos especialistas e do modelo analítico 

para a elaboração do TR:  

1 - As entregas deverão ser previamente agendadas;  

2 - Deve ser estabelecido um limite de validade dos itens a serem recebidos; 

3 - Somente poderão ser aceitos os medicamentos com registro no Ministério da 

Saúde/ ANVISA dentro da validade;  

4 - No momento do recebimento os medicamentos deverão apresentar temperatura 

conforme preconizada pelos fabricantes;  

5 - Os veículos que transportam os medicamentos devem ser apropriados, ou seja, 

devem permitir que os medicamentos estejam conservados na temperatura preconizada pelo 

fabricante, sendo indicado os caminhões isotérmicos com controle de temperatura;  

6 - É responsabilidade do fornecedor disponibilizar pessoal em número adequado para 

efetivação da entrega; 

7 - Os medicamentos devem estar em embalagens originais e com o lacre, tendo em 

vista que é vedado o fracionamento de medicamentos sem autorização prévia; 

8 - As informações de lote e validade devem estar contidas na nota fiscal de entrega 

dos produtos, e devem ser as mesmas constantes nas embalagens dos medicamentos; 
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9 - Os medicamentos devem ser entregues acompanhados de laudo de análise 

completo e conclusivo, pertinente ao lote do produto acabado emitido pelo fabricante do 

produto a ser entregue e que ateste a qualidade do mesmo conforme seu registro junto a 

ANVISA/MS. Esse laudo deve conter também o nome completo do farmacêutico responsável 

pela análise, a assinatura por extenso, a sigla do Conselho Regional de Farmácia a qual 

pertence, seguida do número de sua inscrição; 

10 - Os medicamentos deverão ser transportados e entregues, devidamente 

acondicionados em embalagens adequadas e deverão estar em suas embalagens originais, não 

poderão estar violados ou em estado de conservação que impossibilitem sua utilização; 

11 -  A proposta a ser enviada pelo licitante deverá incluir, em cada item, de forma 

clara e inequívoca, o MEDICAMENTO conforme Denominação Comum Brasileira, a 

apresentação e a forma farmacêutica, o fabricante e o número do registro expedido pela 

ANVISA/MS;  

12 - O licitante deve comprovar possuir autorização de funcionamento e/ou 

autorização de funcionamento especial, quando necessário, expedida pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária - ANVISA, de acordo com o disposto nos art. 1º e 2º da Lei nº 

6.360/76 (BRASIL, 1976);  

13 - O licitante deve apresentar Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária 

Estadual ou Municipal do exercício, conforme art. 21 da Lei nº 5.991/73; Certidão da 

Regularidade Técnica, do ano em exercício, expedido pelo Conselho Regional de Farmácia de 

sua jurisdição conforme previsto no art 15 da Lei 5.991/73 e detalhado pela Resolução CFF nº 

579 de 26/06/2013; o Certificado de Registro do Produto, emitido pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária - ANVISA, que deverá ser anexado aos documentos para habilitação, não 

devendo ser aceitos protocolos de solicitação inicial de registro (BRASIL, 1998b); 

14 -  No caso de medicamentos de notificação simplificada, constantes na RDC 

ANVISA nº 199/2006, deverão ser apresentadas: a notificação de registro válida junto a 

ANVISA e a cópia do rótulo, a fim de permitir a verificação das características técnicas, 

composição e indicação do produto ofertado (BRASIL, 2006); 

15 - Em caso de medicamento biológico, cumprindo o preconizado pelas 

RDC/ANVISA nº 315/05 e 55/10, deverá ser entregue apresentação de trabalhos científicos 

fase III das indicações aprovadas em bula, que deverão alcançar as indicações clínicas 

necessárias definidas por cada instituição, desenvolvidos com os medicamentos a serem 

adquiridos, realizado pelo fabricante, com publicações em revistas científicas indexadas para 

análise e validação prévia (BRASIL, 2005; BRASIL, 2010);  
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16 - Para os itens constantes no Grupo medicamentos manipulados - antibióticos, 

hormônios, citostáticos e substâncias sujeitas a controle especial - e no Grupo Medicamentos 

manipulados estéreis, constantes na da RDC nº 67/2007, será necessária a apresentação da 

autorização expressa do órgão de Vigilância Sanitária Local (BRASIL, 2007).  
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8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esse trabalho buscou contribuir na formulação de um termo de referência modelo para 

aquisição de medicamentos, buscando contemplar de forma abrangente aspectos sanitários a 

serem abordados com vistas a aquisição de itens com a melhor qualidade possível sem 

prejuízo do custo. 

A busca bibliográfica e das normas possibilitou a construção de um modelo lógico de 

como está estruturado o processo de compras e quais as normas que regem esse processo. 

Como se trata de medicamentos, esse processo foi enriquecido com as normas sanitárias 

brasileiras. Ao submeter as propostas ao consenso de especialistas, todo arcabouço foi sendo 

melhor estruturado e fundamentado com o conhecimento dos profissionais. Essa discussão 

abordou questões importantes que mereceram destaque.  

Um dos tópicos que permeou todas as rodadas de discussão com os especialistas foi 

sobre os critérios para aceitação/recebimento dos medicamentos. Pode ser uma das questões 

mais importantes a constar em um TR, pois é nesse tópico que melhor se pode explorar a 

respeito dos quesitos de qualidade a serem exigidos sobre o medicamento. Houve consenso 

em quase todas as questões expostas para esse quesito. A única exceção foi a exigência de 

equipamentos (como paleteiras ou empilhadeiras) em tipo e número suficientes para 

realização da entrega. Talvez tenha sido considerado excessiva essa exigência por não 

interferir diretamente na qualidade do medicamento, embora tenha sido sugestão de um dos 

especialistas. 

Foi possível verificar que uma das principais preocupações dos especialistas foi 

quanto à descrição dos medicamentos, tendo em vista o consenso sobre a etapa do termo de 

referência mais importante dentro de um processo. Aliado a isso, foi possível verificar 

também o destaque dado à importância de adquirir itens registrados nos órgãos sanitários e de 

empresas autorizadas a fornecê-los, uma vez que foram as legislações mais citadas como 

importantes a serem consideradas.  

Uma categoria de medicamentos que mereceu destaque foi a de biológicos, tendo sido 

citada nas duas primeiras rodadas pelos especialistas. É uma categoria de medicamentos que 

normalmente tem alto custo e requer cuidados especiais tanto na armazenagem quanto na 

aceitação. Apresentam a peculiaridade de não apresentarem genéricos, precisam apresentar 

suas indicações clínicas bem definidas e com comprovações de eficiência e efetividade, além 

de possuírem uma legislação diferenciada para registro. 
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Outra questão abordada foi a importância do cadastro de fornecedores. Embora se 

reconheça a importância de se conhecer os fornecedores dos medicamentos, não é um item 

que se tenha como exigir em um termo de referência. A exceção é se o programa utilizado 

para realização de um pregão eletrônico somente permita a participação de licitantes 

previamente cadastrados. Contudo, essa atribuição depende principalmente da organização do 

Órgão licitante em desenvolver a ferramenta, a exemplo do que acontece na esfera federal que 

tem se expandido para todas as esferas do governo.  

Nas primeiras rodadas foi muito abordada a questão de a importância do farmacêutico 

participar ativamente da elaboração do termo de referência para aquisição de medicamento. É 

inegável que tal profissional pode contribuir de forma fundamental na elaboração desse 

documento. No entanto, não é possível exigir que se tenha tal comprovação em um termo de 

referência.  

Embora a construção de um termo de referência seja uma conjunção de saberes, tendo 

em vista a gama de informações necessárias para elaborá-lo, o farmacêutico é um ator 

primordial para a construção desse documento. É ele quem reúne os saberes técnicos 

relacionados a medicamento que são tão importantes para a fundamentação dessa etapa de 

aquisição. Contudo, por não depender apenas de um profissional, uma aquisição bem 

realizada precisa contar com uma equipe bem estruturada e bem treinada para a obtenção de 

resultados satisfatórios. As aquisições de medicamentos se diferenciam das compras de outros 

bens em função da importância social, das especificidades técnico-sanitárias desta categoria 

de produtos e das peculiaridades do mercado em que estão inseridos.  

É cada vez mais desafiador conseguir alinhar o binômio custo – qualidade para 

aquisição de medicamento dentro de um sistema tão engessado como o encontrado. Sistema 

esse que, por vezes, considera alguns argumentos técnicos como dispositivos infralegais que 

julgam comprometer a concorrência do certame. Nesse contexto, o fator preço parece ter um 

peso mais significativo que o fator qualidade.  

Devido ao exposto, é muito importante que esse tema esteja sempre em pauta. Pois, 

somente uma discussão pautada em argumentos técnicos e bem fundamentados poderá elevar 

a importância do aspecto qualidade em detrimento do custo. Faz-se mister, portanto, que os 

profissionais da saúde, em especial o farmacêutico, se atentem para a etapa de aquisição do 

ciclo da assistência farmacêutico, por vezes tão negligenciada por esses profissionais.  

Essa pesquisa pode ter continuidade com a análise dos termos de referência para 

aquisição de medicamentos de instituições públicas, objetivando identificar oportunidades de 
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melhorias para as compras desse tipo de material nos órgãos públicos, com a finalidade de 

buscar o melhor produto ao menor custo.  

Limitações do estudo 

Optou-se por realizar o consenso usando o método Delfos, pois não precisaria de 

deslocamento geográfico e seria mais fácil contar com a disponibilidade dos especialistas por 

forma virtual. No entanto, por considerar a participação dos respondentes anônima, não é 

permitido uma discussão mais aprofundada sobre os diferentes temas abordados.  

Outra limitação foi não ter atribuído pesos a cada item considerado importante a 

constar no documento em análise. Dessa forma, não foi possível distinguir itens que seriam 

mandatórios ou os recomendatórios, baseado na opinião dos especialistas.  

Não se pode deixar de mencionar que, até o final desta pesquisa, o Modelo Analítico 

proposto não foi aplicado a nenhum termo de referência disponibilizado, sendo essa uma 

proposta para seguimento deste estudo. 
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APÊNDICE 1: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do Projeto: Análise de termos de referência de editais de licitação para 

aquisição de medicamentos no setor público. 

Pesquisador Responsável: Aline Amaral Costa 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal 

Fluminense – Faculdade de Farmácia  

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 99572-8143 

O (A) Sr. (a) está sendo convidado a participar da pesquisa de ANÁLISE DE 

TERMOS DE REFERÊNCIA DE EDITAIS DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 

MEDICAMENTOS NO SETOR PÚBLICO, desenvolvida por Aline Amaral Costa, discente 

do curso de Mestrado Profissional em Gestão e Administração da Assistência Farmacêutica 

da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense, sob orientação das 

Professoras Drª Gabriela Costa Chaves e Drª Monique Araújo de Britto.   

A pesquisa tem como objetivo a análise dos elementos que compõem o Termo de 

Referência de um edital licitatório que têm efeitos na aquisição de medicamentos em compras 

públicas. Tem como produto final a elaboração de um Termo de Referência modelo para 

aquisição de medicamentos que visa atender às normas vigentes e contemplar as 

especificidades dos medicamentos enquanto insumos em saúde. 

A sua seleção para participação desta pesquisa se deu pela sua experiência e/ou 

conhecimento sobre o assunto aquisição de medicamentos no serviço público. Sua 

participação é anônima e voluntária e você tem plena autonomia para decidir se quer ou não 

participar, bem como retirar sua participação a qualquer momento. Você não será penalizado 

de nenhuma maneira caso decida não consentir sua participação, ou desistir da mesma. 

Contudo, ela é muito importante para a execução da pesquisa.  

O consenso de profissionais objetiva validar e melhorar a construção de um modelo 

de Termo de Referência para aquisição de medicamento. Para tanto, serão conduzidas rodadas 

de perguntas abertas e fechadas relacionadas à proposta de um Termo de Referência. A via de 

comunicação será eletrônica e estão previstos inicialmente três momentos de comunicação 

durante o processo. 

Todos os resultados serão tabulados e divulgados de modo agrupado. Caso você 

considere que alguma das questões lhe ocasione algum constrangimento, de qualquer 

natureza, você tem o direito e a possibilidade de não responder a estas questões. Os 

procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética conforme Resolução 

nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. O suposto risco da pesquisa para o entrevistado 

é que suas respostas possam ser identificadas. No entanto, isso será contornado pelo 

tratamento agregado dos dados e pelo anonimato das informações apresentadas nas perguntas 

abertas que possam vir a complementar a construção do Termo de Referência.  

Os dados coletados serão utilizados exclusivamente para esta pesquisa e são 

confidenciais sendo armazenados em arquivos digitais que ficarão sobre a guarda do 

coordenador geral da pesquisa por dois anos. 

Esclarecemos que não há benefício direto e individual para o participante da 

pesquisa. Ao participar desta pesquisa, esperamos que este estudo possa contribuir para 

melhor conhecimento sobre a elaboração do Termo de Referência considerando as 

especificidades do medicamentos frente a outros produtos adquiridos pelas compras públicas. 
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Espera-se que os resultados sejam difundidos por meio de publicações científicas e 

documentos técnicos.  

Caso você queira desistir de sua participação, mesmo após o aceite e envio do 

questionário, seus direitos serão preservados. Solicite a retirada de suas respostas pelo e-mail 

aline_amc@yahoo.com.br. 

Como as rodadas de questionários serão enviadas por correio eletrônico, este Termo 

será enviado também em Plataforma digital para aceite eletrônico.  

 Qualquer dúvida afeta a pesquisa, os participantes poderão entrar em contato 

com a coordenadora geral do projeto, Aline Amaral Costa, por meio do email 

aline_amc@yahoo.com.br  ou telefone (21) 99572-8143. 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio 

Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 

informações: E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 
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APÊNDICE 2:  QUESTIONÁRIO DA 1 RODADA 

1) Sabendo da diversidade de produtos que compõem o mercado farmacêutico e da 

complexidade das legislações sanitárias que regulam tal mercado, na sua opinião, qual a 

melhor forma de garantir a qualidade dos medicamentos adquiridos por meio de processo 

licitatório, considerando as peculiaridades dessa forma de aquisição? 

 

 2) A construção de um termo de referência pressupõe uma reunião de saberes 

técnicos, administrativos e jurídicos e a aquisição de medicamentos requer especificidades 

diferenciadas frente a outros produtos licitados pela Administração Pública. Você poderia 

relacionar pelo menos cinco características que, na sua opinião, devem ser primordialmente 

observadas no termo de referência de forma que se garanta a aquisição de medicamento de 

qualidade ao menor custo? Caso as linhas não sejam suficientes, sinta-se à vontade para 

continuar escrevendo em outra folha). 

 

3)  O (a) Senhor (a) poderia enumerar de 1 a 10 características essenciais do termo de 

Referência no quadro abaixo obedecendo a uma ordem decrescente de importância (da mais 

importante para a menos importante) que impactam na qualidade da aquisição? 

Elementos do Termo de Referência Ordem 

Descrição do objeto da contratação  

Apresentação da justificativa da necessidade da contratação  

Orçamento detalhado  

Valor estimado com base no preço obtido através da pesquisa de 

mercado 

 

As condições quanto aos locais, prazos de entrega ou de execução 

do objeto e forma de pagamento.  

 

O preço unitário máximo que a Administração se dispõe a pagar, 

consideradas as regiões e as estimativas de quantidade a serem 

adquiridas. 

 

Critérios de aceitação do objeto  

Deveres do contratado  

Procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato  

Prazo de execução   

 

4) Com relação ao quadro anterior, o (a) senhor (a) acrescentaria algum outro atributo 

que julga essencial constar em um Termo de Referência para aquisição de medicamento? 

Qual? 

5) O(A) Senhor(a) gostaria de fazer alguma observação que considere relevante na 

discussão sobre outros itens a serem contemplados no Termo de Referência para aquisição de 
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medicamento, considerando as legislações sanitárias vigentes? (Caso as linhas não sejam 

suficientes, sinta-se à vontade para continuar escrevendo em outra folha). 

6) Quando se trata de medicamentos, existem algumas legislações específicas que 

poderiam ser consideradas para aquisição desse tipo de produto, sendo algumas 

recomendatórias e outras mandatórias. Marque as opções abaixo que vocês considerem 

importante serem relacionadas na construção do Termo de Referência para aquisição de 

medicamentos (marque quantas considerar pertinentes). 

( )Lei nº 5991/73 -  trata da Autorização de Funcionamento de empresas fornecedoras 

de medicamento . 

(  ) Portaria do MS nº 344/1998 – Trata da Autorização Especial de funcionamento 

para as empresas que comercializam medicamentos sujeitos a controle especial . 

(  ) Lei nº 6.360/1976 – Trata do registro do medicamento junto ao órgão sanitário. 

(  ) Lei nº 9.787/1999 – Trata da descrição dos medicamentos conforme Denominação 

Comum Brasileira. 

(  ) Lei nº 9.787/1999 – trata da regra de preferência do medicamento genérico sobre 

os demais em condições de igualdade. 

(  ) Lei nº 9.787/1999 – Trata da apresentação do laudo de controle de qualidade do 

medicamento. 

(  ) Portaria nº 802/1998 – Trata da apresentação da bula do medicamento ofertado na 

licitação. 

(  )Portaria nº 2814/98 – Trata da exigência do Certificado de Boas Práticas de 

Fabricação e Controle por linha de produção/produtos, emitido pela Secretaria de Vigilância 

Sanitária do Ministério da Saúde  

7) Existem outras legislações que não foram mencionadas na questão anterior que o 

(a) Sr. (a) julgue importante serem relacionadas no Termo de referência para aquisição de 

medicamentos? Se sim, quais? 

8) A Portaria do Ministério da Saúde nº 2814/98 preconiza que nas compras e 

licitações públicas de medicamentos, realizadas pelos serviços próprios, e conveniados pelo 

SUS, devem ser observadas, dentre outras, a exigência do Certificado de Boas Práticas de 

Fabricação e Controle por linha de produção/produtos, emitido pela Secretaria de Vigilância 

Sanitária do Ministério da Saúde. No entanto, o Tribunal de Contas da União considera essa 

exigência infralegal, tendo em vista que não consta como exigência na Portaria 

Interministerial nº128/2008. (citar referência). O (A) Sr. (a) considera pertinente a exigência 
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do TCU? Explique, na sua opinião, quais poderiam ser as consequências desta exigência nas 

compras públicas de medicamentos. 
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APÊNDICE 3: Síntese dos resultados da 1ª Rodada do Consenso de Especialistas 

Pesquisa “Análise dos Termos de Referência de editais de licitação para aquisição 

de medicamentos no setor público” 

O questionário foi enviado para a 22 especialistas, com um total de 15 retornos 

(68,18%). 

A síntese dos resultados é apresentada a seguir, a partir de cada pergunta. 

1 – Pergunta: Sabendo da diversidade de produtos que compõem o mercado 

farmacêutico e da complexidade das legislações sanitárias que regulam tal mercado, na 

sua opinião, qual a melhor forma de garantir a qualidade dos medicamentos adquiridos 

por meio de processo licitatório, considerando as peculiaridades dessa forma de 

aquisição? 

As respostas e a percentual de propostas semelhantes foram tabuladas. 

Resposta Percentual 

Especificar as legislações sanitárias no Termo de Referência 26,66%      (4 respostas) 

Participação do farmacêutico no processo licitatório (análise de 

documentos sanitários, laudos e documentos exigidos na 

qualificação técnica). Todo e qualquer laudo de análise enviado 

deverá conter obrigatoriamente o nome completo do farmacêutico, 

a assinatura por extenso, a sigla do Conselho Regional de 

Farmácia a qual pertence, seguida do número de sua inscrição. 

26,66%  (4 respostas) 

Participação da Câmara Técnica com conhecimentos sobre a área 

atuando em todas as fases do processo e sugestão que a ANVISA 

apoiasse com a descrição de cada atributo dos medicamentos. 

20% (3 respostas) 

Registro dos produtos na ANVISA 20% (3 respostas) 

Itens registrados em mais de uma categoria devem ter a 

especificação clara quanto à categoria a ser adquirida 

13,33% (2 respostas) 

Cada nota fiscal deverá ser acompanhada de laudo de análise 

completo e conclusivo, pertinente ao lote do produto acabado pelo 

fabricante do produto a ser entregue e que ateste a qualidade do 

mesmo conforme seu registro junto a ANVISA/MS, atendendo 

aos dispostos do Artigo 8º da Lei nº 5.991 de 17 de dezembro de 

1973 

13,33% (2 respostas) 

Especificação adequada / descrição detalhada do item 13,33% (2 respostas) 

Estabelecer de forma clara os direitos e deveres dos envolvidos no 

Processo 

6,66% (1 resposta) 

Cadastro de fornecedores   6,66% (1 resposta) 

Aquisição por meio de Pregão Eletrônico 6,66% (1 resposta) 

Aquisição por meio de Pregão Eletrônico 6,66% (1 resposta) 

Inspeção no recebimento, condições de fornecimento/ entrega bem 

estruturada (inibam transporte inadequado); Estabelecimento claro 

dos prazos e condições para execução do contratado 

6,66% (1 resposta) 

Avaliação de amostra prévia do produto 6,66% (1 resposta) 

Exigência do certificado de boas práticas de fabricação vigente 6,66% (1 resposta) 

Aquisição somente cópias intercambiáveis (quando aplicável) 

 

6,66% (1 resposta) 
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Resposta Percentual 

Produtos biológicos registrados pela via individual, a meu ver, não 

devem ser adquiridos 

6,66% (1 resposta) 

Rigor dos fiscais de contratos, equipe técnica e comissão de 

licitação no cumprimento do TR 

6,66% (1 resposta) 

 

2 – Pergunta: A construção de um termo de referência pressupõe uma reunião de 

saberes técnicos, administrativos e jurídicos e a aquisição de medicamentos requer 

especificidades diferenciadas frente a outros produtos licitados pela Administração 

Pública. Você poderia relacionar pelo menos cinco características que, na sua opinião, 

devem ser primordialmente observadas no termo de referência de forma que se garanta 

a aquisição de medicamento de qualidade ao menor custo? 

As respostas e a frequência foram tabuladas. 

Resposta Frequência  

Requisitos para a adequada especificação, caracterização e 

categorização do medicamento de forma completa e clara e de 

acordo com os medicamentos disponíveis no mercado, utilizando 

como norte os medicamentos contidos na RENAME 

13 respostas (56,52%) 

Exigência de documentos sanitários 5 respostas (21,74%) 

Critérios de qualificação técnica do fornecedor de acordo com a 

legislação vigente 

3 respostas (13,04%) 

Prazo de validade mínimo (ex. 80 % do prazo total) 3 respostas (13,04%) 

Exigência registro na ANVISA dentro da validade 3 respostas (13,4%) 

Uso tabela CMED e Estimativa de preço equilibradas para evitar 

fracassos ou sobrepreços com adequada pesquisa de mercado 

3 respostas (13,04%) 

Exigência de documentos complementares como: registro 

ANVISA, bulas, catálogos, etc 

3 respostas (13,04%) 

Exigência de amostra e os parâmetros utilizados para análise das 

amostras, caso os documentos anteriores não forem suficientes 

para análise da Proposta, e ainda exigência de requisitos técnicos 

como laudos de qualidade e de equivalência terapêutica 

2 respostas (8,70%) 

Cobrança da Certificação de Boas Práticas 2 respostas (8,70%) 

Condições de fornecimento/ entrega bem estruturada (inibam 

transporte inadequado); Estabelecimento claro dos prazos e 

condições para fazer. 

2 respostas (8,70%) 

 

Explicitação das consequências dos não cumprimentos, com 

sansões e penalidades definidas e definição clara das 

responsabilidades. 

2 respostas (8,70%) 

Controle da execução do contrato pela mesma equipe técnica. 2 respostas (8,70%) 

Pesquisa de preço realizada por profissionais que conhecem a 

especificidade do mercado farmacêutico 

2 respostas (8,70%) 

Treinamento dos profissionais em gestão de compras 2 respostas (8,70%) 

Parecer técnico bem fundamentado 1 resposta (4,34%) 

Termo de referência seja feito por profissionais técnicos 

especializados na área de conhecimento do objeto a ser licitado. 

1 resposta (4,34%) 

Desvinculação de marca na definição do objeto a ser licitado. 1 resposta (4,34%) 

Exigência de capacidade técnica para atendimento 1 resposta (4,34%) 

Demanda correta com justificativa da demanda utilizada. 1 resposta (4,34%) 
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Resposta Frequência  

Previsão clara de procedimentos dos casos de exceção, p.ex., 

compra de não padronizados – que situações, quem autoriza   

1 resposta (4,34%) 

Priorização a padronização de medicamentos que possui mais de 

um fabricante de forma a estimular a ampla concorrência de 

marcas 

1 resposta (4,34%) 

Estabelecimento de requisitos de preço, como ou sem isenções 1 resposta (4,34%) 

Exigência de autorização de funcionamento e licença sanitária 

para a categoria de registro específica do produto (ex. 

Medicamentos, saneantes, cosméticos, produtos para saúde) 

1 resposta – 4,34%) 
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3 – Pergunta: O (a) Senhor (a) poderia enumerar de 1 a 10 características essenciais do Termo de Referência no quadro abaixo 

obedecendo a uma ordem decrescente de importância (da mais importante para a menos importante, ou seja, considere 10 para o item 

mais importante e 1 para menos importante) que impactam na qualidade da aquisição?  

 

  
q

1 

q

2 

q

3  

q

4 

q

5 

q

6 

q

7 

q

8 

q

9 

q

10 

q

11 

q

12 

q

13 

q

14 

q

15 

q

16 

q

17 

Frequência 

de respostas  
Hierarquia 

 

Descrição do objeto da contratação  x 1 1 6 1 1 
1

0 
x 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 
7 9 

8 (53,33%) 
10 

 

Critérios de aceitação do objeto x 2 3 8 3 5 7 x 9 4 9 2 8 9 9 
1

0 

1

0 

4 (26,6%) 
9 

 

O preço unitário máximo que a 

Administração se dispõe a pagar, 

consideradas as regiões e as estimativas de 

quantidade a serem adquiridas. 

x 7 8 9 5 
1

0 
9 x 2 1 1 7 3 6 4 9 8 

3 (20%) 

9 

 

Valor estimado com base no preço 

obtido através da pesquisa de mercado 
x 6 

1

0 

1

0 
4 7 8 x 4 8 8 4 2 7 3 8 3 

8 (53,33%) 

8 

 

As condições quanto aos locais, 

prazos de entrega ou de execução do objeto 

e forma de pagamento 

x 3 7 7 6 6 5 x 5 6 7 3 9 4 5 6 5 

4 (26,6%) 

6 

 

Procedimentos de fiscalização E 

gerenciamento do contrato 
x 5 6 4 9 9 4 x 8 5 6 1 6 2 7 3 6 

4 (26,6%) 
6 

 

Deveres do contratado x 4 4 5 7 3 6 x 6 2 4 6 7 1 8 4 4 4 (26,6%) 4  

Prazo de execução x 8 5 3 8 4 3 x 7 3 3 8 4 3 6 5 2 5 (33,3%) 3  

Orçamento detalhado x 9 9 2 
1

0 
2 2 x 3 9 2 5 5 8 2 1 1 

4 (26,6%) 
2 

 

Apresentação da justificativa da 

necessidade da contratação 
x 

1

0 
2 1 2 8 1 x 1 7 3 9 1 5 1 2 7 

5 (33,3%) 
1 
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4 – Pergunta: Com relação ao quadro anterior, o (a) senhor (a) acrescentaria 

algum outro atributo que julga essencial constar em um Termo de Referência para 

aquisição de medicamento? Qual (is)? 

 

12 respondentes contribuíram com essa questão apontando 13 quesitos diferentes. 

 

1 - Critério de punição aos fornecedores em caso do não cumprimento do contrato;  

2 - Exigência de parecer por parte de farmacêutico; 

3 - Possibilidade de diligenciamento aos sítios eletrônicos públicos para confirmação 

de informações; 

4 - Possibilidade de utilizar dados de farmacovigilância como requisito de 

qualificação; exigência de laudos específicos para produtos biológicos; 

5 - A validade dos medicamentos deverá, obrigatoriamente, ser de, no mínimo, 75% 

de sua validade plena, de acordo com seu registro válido expedido pela ANVISA/MS, como 

impresso nas embalagens originais do produto; 

6 – Os preços da tabela Cmed; 

7 - Critérios de qualificação técnica do fornecedor;  

8- Previsão de solicitação de amostras e critérios de especificação e qualificação 

técnica do produto; 

9 - Exigência da Certificação de Boas práticas;  

10 - Estudos técnicos científicos na justificativa da contratação;  

11- Categorias de registro na especificação; 

12 - Condições de recebimento (Ex. Temperatura); e 

13 – Exigência de CBPF na aceitação, registro, laudo de analise na entrega, definição 

de recebimento provisório, validade mínima. 

 

 

5 - O(A) Senhor(a) gostaria de fazer alguma observação que considere relevante 

na discussão sobre outros itens a serem contemplados no Termo de Referência para 

aquisição de medicamento, considerando as legislações sanitárias vigentes? 

 

10 respondentes contribuíram com 7 itens diferentes. 

1 - Principalmente conscientizar da importância do farmacêutico tanto na elaboração 

dos requisitos técnicos como na avaliação dos documentos dos proponentes durante a 

licitação. 

2 - A busca constante da atualização das mesmas (legislações) e sua ampla divulgação.  

3 - A revisão da necessidade de solicitação de certificação de boas práticas dos 

contratados.  

4 - Boas Práticas de Fabricação. 
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5 - Acho pertinente pontuar a aquisição de medicamentos específicos, com legislação 

direcionadas, tais como, medicamentos manipulados, biológicos, radiofarmacos, gases 

medicinais entre outros.  

6 - Buscar artigos que avaliem resultados e tentar identificar, nos casos de falha, o que 

falhou. 

7 - Importância da carta de credenciamento do distribuidor junto ao fabricante 

assegurando entrega do produto.  

 

6 - Quando se trata de medicamentos, existem algumas normas específicas que 

poderiam ser consideradas para aquisição desse tipo de produto, sendo algumas 

recomendatórias e outras mandatórias. Marque as opções abaixo que o (a) senhor (a) 

considera importante serem relacionadas na construção do Termo de Referência para 

aquisição de medicamentos (marque quantas considerar pertinentes). 

Houveram 15 respondentes 

 Legislação indicada Frequência 

Lei nº 6.360/1976 – Trata do registro do medicamento junto ao órgão 

sanitário. 
13 (86,67%) 

Lei nº 5991/73 - trata da Autorização de Funcionamento de empresas 

fornecedoras de medicamento. 
12 (80%) 

Lei nº 9.787/1999 – Trata da descrição dos medicamentos conforme 

Denominação Comum Brasileira. 
12 (80%) 

Portaria nº 802/1998 – Trata da apresentação da bula do medicamento 

ofertado na licitação. 
10 (66,67%) 

Portaria nº 2814/98 – Trata da exigência do Certificado de Boas Práticas de 

Fabricação e Controle por linha de produção/produtos, emitido pela 

Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde 

10 (66,67%) 

Portaria do MS nº 344/1998 – Trata da Autorização Especial de 

funcionamento para as empresas que comercializam medicamentos sujeitos a 

controle especial  

9 (60%) 

Lei nº 9.787/1999 – trata da regra de preferência do medicamento genérico 

sobre os demais em condições de igualdade. 
9 (60%) 

Lei nº 9.787/1999 – Trata da apresentação do laudo de controle de qualidade 

do medicamento. 
8 (53,33%) 

OUTROS  

RDC Nº 55/2010 - Trata de produtos biológicos 1 (6,67%) 

 

7 - O(A) Senhor(a) gostaria de fazer alguma observação que considere relevante 

sobre legislações/normas que impactem na aquisição de medicamentos. 

 

Ocorreram 6 contribuições diferentes  de 6 respondentes. 

 

1 - Considerar sempre as publicações oficiais, principalmente para registro na 

ANVISA (protocolos não devem ser considerados) 

2 - São fundamentais como requisito de qualidade, devendo ser elaborado por 

farmacêutico em conjunto com a equipe de compras. 
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3 - Gostaria de destacar os produtos biológicos (Lei 6.360/76) que geralmente não são 

citados no Termo de Referência, e tem grande importância. 

4 - Gostaria de reforçar a qualificação dos fornecedores, o que irá contribuir para 

qualidade do produto ofertado.  

5 - Existência de problemas referentes a julgamentos ou súmulas decorrentes dos 

organismos judiciais que interferem 

6 - A legislação atinente à licitação deveria seguir um rito especial e, portanto, mais 

célere. Afinal, entre o tempo da fase interna do procedimento licitatório e a contratação há um 

enorme interregno. Com isso, a Administração Pública pode ficar sujeita a desabastecimento 

de medicamentos. Os usuários, muitas vezes, têm urgência para o consumo dessas 

substâncias. Como nem sempre é possível estocar tais compostos químicos, em razão do 

prazo de validade destes, haveria justificativa para processos licitatórios mais rápidos e, 

assim, suprir as demandas da Administração Pública. 
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APÊNDICE 4: QUESTIONÁRIO DA 2ª RODADA 

As perguntas 1 até a 21 se referem a itens que foram sugeridos como 

características que, na opinião dos especialistas, devem ser primordialmente observadas 

no termo de referência de forma a garantir a aquisição de medicamento de qualidade ao 

menor custo. 

1. Em que parte do TERMO DE REFERÊNCIA o(a) senhor(a) abordaria a 

ESPECIFICAÇÃO DAS LEGISLAÇÕES SANITÁRIAS? 

 Objeto (Descrição SUCINTA do bem a ser comprado) 

 Motivação 

 Especificações técnicas (Descrição DETALHADA do bem a ser comprado) 

 Prazo, local e condições de execução/entrega 

 Condições de pagamento 

 Obrigações da contratada 

 Obrigações da contratante 

 Qualificação técnica 

 Critério de avaliação das propostas 

 Valores referenciais 

 Sanções 

 Condições gerais 

 Não abordaria esse item em um termo de referência 

2. Em que parte do TERMO DE REFERÊNCIA o(a) senhor(a) abordaria A 

NECESSIDADE DE CADA NOTA FISCAL SER ACOMPANHADA DE LAUDO DE 

ANÁLISE COMPLETO E CONCLUSIVO, PERTINENTE AO LOTE DO PRODUTO 

ACABADO PELO FABRICANTE DO PRODUTO A SER ENTREGUE E QUE ATESTE A 

QUALIDADE DO MESMO CONFORME SEU REGISTRO JUNTO A ANVISA/MS? 

 Objeto (Descrição SUCINTA do bem a ser comprado) 

 Motivação 

 Especificações técnicas (Descrição DETALHADA do bem a ser comprado) 

 Prazo, local e condições de execução/entrega 

 Condições de pagamento 

 Obrigações da contratada 

 Obrigações da contratante 

 Qualificação técnica 
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 Critério de avaliação das propostas 

 Valores referenciais 

 Sanções 

 Condições gerais 

 Não abordaria esse item em um termo de referência 

3. Em que parte do TERMO DE REFERÊNCIA o(a) senhor(a) abordaria a 

ADEQUADA 

ESPECIFICAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E CATEGORIZAÇÃO DO 

MEDICAMENTO DE FORMA COMPLETA, CLARA E DE ACORDO COM OS ITENS 

DISPONÍVEIS NO MERCADO? 

 Objeto (Descrição SUCINTA do bem a ser comprado) 

 Motivação 

 Especificações técnicas (Descrição DETALHADA do bem a ser comprado) 

 Prazo, local e condições de execução/entrega 

 Condições de pagamento 

 Obrigações da contratada 

 Obrigações da contratante 

 Qualificação técnica 

 Critério de avaliação das propostas 

 Valores referenciais 

 Sanções 

 Condições gerais 

 Não abordaria esse item em um termo de referência 

 

4. Em que parte do TERMO DE REFERÊNCIA o(a) senhor(a) abordaria OS 

CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO FORNECEDOR DE ACORDO COM 

AS LEGISLAÇÕES VIGENTES? 

 Objeto (Descrição SUCINTA do bem a ser comprado) 

 Motivação 

 Especificações técnicas (Descrição DETALHADA do bem a ser comprado) 

 Prazo, local e condições de execução/entrega 

 Condições de pagamento 

 Obrigações da contratada 
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 Obrigações da contratante 

 Qualificação técnica 

 Critério de avaliação das propostas 

 Valores referenciais 

 Sanções 

 Condições gerais 

 Não abordaria esse item em um termo de referência 

5. Em que parte do TERMO DE REFERÊNCIA o(a) senhor(a) abordaria o PRAZO 

DE VALIDADE MÍNIMO ACEITÁVEL DO MEDICAMENTO A SER ENTREGUE PARA 

A INSTITUIÇÃO? 

 Objeto (Descrição SUCINTA do bem a ser comprado) 

 Motivação 

 Especificações técnicas (Descrição DETALHADA do bem a ser comprado) 

 Prazo, local e condições de execução/entrega 

 Condições de pagamento 

 Obrigações da contratada 

 Obrigações da contratante 

 Qualificação técnica 

 Critério de avaliação das propostas 

 Valores referenciais 

 Sanções 

 Condições gerais 

 Não abordaria esse item em um termo de referência 

6. Em que parte do TERMO DE REFERÊNCIA o(a) senhor(a) abordaria A 

EXIGÊNCIA DO REGISTRO DA ANVISA DENTRO DA VALIDADE? 

  Objeto (Descrição SUCINTA do bem a ser comprado) 

 Motivação 

 Especificações técnicas (Descrição DETALHADA do bem a ser comprado) 

 Prazo, local e condições de execução/entrega 

 Condições de pagamento 

 Obrigações da contratada 

 Obrigações da contratante 
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 Qualificação técnica 

 Critério de avaliação das propostas 

 Valores referenciais 

 Sanções 

 Condições gerais 

 Não abordaria esse item em um termo de referência 

7. Em que parte do TERMO DE REFERÊNCIA o(a) senhor(a) abordaria O USO DA 

TABELA CMED E A ESTIMATIVA DE PREÇO EQUILIBRADA? 

 Objeto (Descrição SUCINTA do bem a ser comprado) 

 Motivação 

 Especificações técnicas (Descrição DETALHADA do bem a ser comprado) 

 Prazo, local e condições de execução/entrega 

 Condições de pagamento 

 Obrigações da contratada 

 Obrigações da contratante 

 Qualificação técnica 

 Critério de avaliação das propostas 

 Valores referenciais 

 Sanções 

 Condições gerais 

 Não abordaria esse item em um termo de referência 

8. Em que parte do TERMO DE REFERÊNCIA o(a) senhor(a) abordaria A 

EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES, COMO: BULAS, CATÁLOGOS 

ETC? 

 Objeto (Descrição SUCINTA do bem a ser comprado) 

 Motivação 

 Especificações técnicas (Descrição DETALHADA do bem a ser comprado) 

 Prazo, local e condições de execução/entrega 

 Condições de pagamento 

 Obrigações da contratada 

 Obrigações da contratante 

 Qualificação técnica 
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 Critério de avaliação das propostas 

 Valores referenciais 

 Sanções 

 Condições gerais 

 Não abordaria esse item em um termo de referência 

9. Em que parte do TERMO DE REFERÊNCIA o(a) senhor(a) abordaria A 

EXIGÊNCIA DE AMOSTRA E OS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA ANÁLISE DAS 

MESMAS? 

 Objeto (Descrição SUCINTA do bem a ser comprado) 

 Motivação 

 Especificações técnicas (Descrição DETALHADA do bem a ser comprado) 

 Prazo, local e condições de execução/entrega 

 Condições de pagamento 

 Obrigações da contratada 

 Obrigações da contratante 

 Qualificação técnica 

 Critério de avaliação das propostas 

 Valores referenciais 

 Sanções 

 Condições gerais 

 Não abordaria esse item em um termo de referência 

10. Em que parte do TERMO DE REFERÊNCIA o(a) senhor(a) abordaria AS 

CONDIÇÕES DE ENTREGA DE FORMA BEM ESTRUTURADA? 

 Objeto (Descrição SUCINTA do bem a ser comprado) 

 Motivação 

 Especificações técnicas (Descrição DETALHADA do bem a ser comprado) 

 Prazo, local e condições de execução/entrega 

 Condições de pagamento 

 Obrigações da contratada 

 Obrigações da contratante 

 Qualificação técnica 

 Critério de avaliação das propostas 
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 Valores referenciais 

 Sanções 

 Condições gerais 

 Não abordaria esse item em um termo de referência 

11. Em que parte do TERMO DE REFERÊNCIA o(a) senhor(a) abordaria AS 

EXPLICITAÇÕES DAS CONSEQUENCIAS DO NÃO CUMPRIMENTO DO CONTRATO 

E SUAS SANSÕES?  

 Objeto (Descrição SUCINTA do bem a ser comprado) 

 Motivação 

 Especificações técnicas (Descrição DETALHADA do bem a ser comprado) 

 Prazo, local e condições de execução/entrega 

 Condições de pagamento 

 Obrigações da contratada 

 Obrigações da contratante 

 Qualificação técnica 

 Critério de avaliação das propostas 

 Valores referenciais 

 Sanções 

 Condições gerais 

 Não abordaria esse item em um termo de referência 

12. Em que parte do TERMO DE REFERÊNCIA o(a) senhor(a) abordaria O 

CONTROLE DO CONTRATO E SEUS RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO? 

 Objeto (Descrição SUCINTA do bem a ser comprado) 

 Motivação 

 Especificações técnicas (Descrição DETALHADA do bem a ser comprado) 

 Prazo, local e condições de execução/entrega 

 Condições de pagamento 

 Obrigações da contratada 

 Obrigações da contratante 

 Qualificação técnica 

 Critério de avaliação das propostas 

 Valores referenciais 
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 Sanções 

 Condições gerais 

 Não abordaria esse item em um termo de referência 

13. Em que parte do TERMO DE REFERÊNCIA o(a) senhor(a) abordaria A 

EXIGÊNCIA DE PARECER TÉCNICO BEM FUNDAMENTADO? 

  Objeto (Descrição SUCINTA do bem a ser comprado) 

 Motivação 

 Especificações técnicas (Descrição DETALHADA do bem a ser comprado) 

 Prazo, local e condições de execução/entrega 

 Condições de pagamento 

 Obrigações da contratada 

 Obrigações da contratante 

 Qualificação técnica 

 Critério de avaliação das propostas 

 Valores referenciais 

 Sanções 

 Condições gerais 

 Não abordaria esse item em um termo de referência 

14. Em que parte do TERMO DE REFERÊNCIA o(a) senhor(a) abordaria A 

NECESSIDADE DA EXECUÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA POR PROFISSIONAIS 

ESPECIALIZADOS NA ÁREA DO OBJETO LICITADO? 

 Objeto (Descrição SUCINTA do bem a ser comprado) 

 Motivação 

 Especificações técnicas (Descrição DETALHADA do bem a ser comprado) 

 Prazo, local e condições de execução/entrega 

 Condições de pagamento 

 Obrigações da contratada 

 Obrigações da contratante 

 Qualificação técnica 

 Critério de avaliação das propostas 

 Valores referenciais 

 Sanções 
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 Condições gerais 

 Não abordaria esse item em um termo de referência 

15. Em que parte do TERMO DE REFERÊNCIA o(a) senhor(a) abordaria 

NECESSIDADE DE DESVINCULAÇÃO DA MARCA NA DEFINIÇÃO DO OBJETO A 

SER LICITADO? 

 Objeto (Descrição SUCINTA do bem a ser comprado) 

 Motivação 

 Especificações técnicas (Descrição DETALHADA do bem a ser comprado) 

 Prazo, local e condições de execução/entrega 

 Condições de pagamento 

 Obrigações da contratada 

 Obrigações da contratante 

 Qualificação técnica 

 Critério de avaliação das propostas 

 Valores referenciais 

 Sanções 

 Condições gerais 

 Não abordaria esse item em um termo de referência 

16. Em que parte do TERMO DE REFERÊNCIA o(a) senhor(a) abordaria A 

EXIGÊNCIA DE CAPACIDADE TÉCNICA PARA O ATENDIMENTO? 

 Objeto (Descrição SUCINTA do bem a ser comprado) 

 Motivação 

 Especificações técnicas (Descrição DETALHADA do bem a ser comprado) 

 Prazo, local e condições de execução/entrega 

 Condições de pagamento 

 Obrigações da contratada 

 Obrigações da contratante 

 Qualificação técnica 

 Critério de avaliação das propostas 

 Valores referenciais 

 Sanções 

 Condições gerais 
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 Não abordaria esse item em um termo de referência 

17. Em que parte do TERMO DE REFERÊNCIA o(a) senhor(a) abordaria A 

EXIGÊNCIA DE 

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E LICENÇA SANITÁRIA PARA A 

CATEGORIA DE REGISTRO 

ESPECÍFICA DO PRODUTO (EX. MEDICAMENTOS, SANEANTES, 

COSMÉTICOS, PRODUTOS PARA SAÚDE)? 

 Objeto (Descrição SUCINTA do bem a ser comprado) 

 Motivação 

 Especificações técnicas (Descrição DETALHADA do bem a ser comprado) 

 Prazo, local e condições de execução/entrega 

 Condições de pagamento 

 Obrigações da contratada 

 Obrigações da contratante 

 Qualificação técnica 

 Critério de avaliação das propostas 

 Valores referenciais 

 Sanções 

 Condições gerais 

 Não abordaria esse item em um termo de referência 

18. Em que parte do TERMO DE REFERÊNCIA o(a) senhor(a) abordaria A 

PECULIARIDADE DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS BIOLÓGICOS REGISTRADOS? 

 Objeto (Descrição SUCINTA do bem a ser comprado) 

 Motivação 

 Especificações técnicas (Descrição DETALHADA do bem a ser comprado) 

 Prazo, local e condições de execução/entrega 

 Condições de pagamento 

 Obrigações da contratada 

 Obrigações da contratante 

 Qualificação técnica 

 Critério de avaliação das propostas 

 Valores referenciais 
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 Sanções 

 Condições gerais 

 Não abordaria esse item em um termo de referência 

19. Em que parte do TERMO DE REFERÊNCIA o(a) senhor(a) abordaria A 

EXIGÊNCIA DO CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO VIGENTE? 

 Objeto (Descrição SUCINTA do bem a ser comprado) 

 Motivação 

 Especificações técnicas (Descrição DETALHADA do bem a ser comprado) 

 Prazo, local e condições de execução/entrega 

 Condições de pagamento 

 Obrigações da contratada 

 Obrigações da contratante 

 Qualificação técnica 

 Critério de avaliação das propostas 

 Valores referenciais 

 Sanções 

 Condições gerais 

 Não abordaria esse item em um termo de referência 

20. Em que parte do TERMO DE REFERÊNCIA o(a) senhor(a) abordaria 

AQUISIÇÃO POR MEIO DE PREGÃO ELETRÔNICO? 

 Objeto (Descrição SUCINTA do bem a ser comprado) 

 Motivação 

 Especificações técnicas (Descrição DETALHADA do bem a ser comprado) 

 Prazo, local e condições de execução/entrega 

 Condições de pagamento 

 Obrigações da contratada 

 Obrigações da contratante 

 Qualificação técnica 

 Critério de avaliação das propostas 

 Valores referenciais 

 Sanções 
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 Condições gerais 

 Não abordaria esse item em um termo de referência 

Nas próximas perguntas são abordados aspectos mais pontuais sobre situações 

que envolvem a construção de um termo de referência. 

21. Na primeira rodada alguns especialistas citaram a necessidade de formação de um 

cadastro de fornecedores. O Cadastro de Fornecedores é uma ferramenta de gestão que 

permite aos órgãos e entidades da Administração Pública que realizam frequentemente 

licitações agilizar a fase de habilitação dos procedimentos licitatórios por meio do 

cadastramento prévio dos fornecedores interessados, bem como auxilia a administração de 

contratos na verificação das condicionantes de pagamento e para eventual assinatura de 

aditivo contratual. 

O setor federal utiliza o SICAF - O Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – é um sistema automatizado de informações através do qual os fornecedores se 

cadastram gratuitamente, com a finalidade de fornecer materiais ou prestar serviços para o 

governo. O sistema amplia as opções de compras do governo federal e permite o 

acompanhamento do desempenho dos fornecedores cadastrados. O cadastro é realizado sem 

ônus, possui validade anual em todo o território nacional e todo ano ele deve ser renovado. 

Na sua opinião, é possível considerar que os órgãos do governo federal contam com 

um SISTEMA de cadastro de fornecedores eficiente? 

 Sim        Não     Não posso opinar 

22. Na primeira rodada alguns especialistas citaram critérios que deveriam ser 

abordados para condições de entrega. Em relação aos itens que devem ser abordados como 

critérios de recebimento dos itens, quais dos itens abaixo o(a) senhor(A) abordaria em um 

termo de referência (marque quantas opções achar necessárias)? 

  No momento do recebimento os medicamentos deverão apresentar temperatura 

conforme preconizada pelos fabricantes. 

Os veículos que transportam tais produtos devem ser apropriados, ou seja, devem 

permitir que os medicamentos estejam conservados na temperatura preconizada pelo 

fabricante. 

os medicamentos devem estar em embalagens originais e com o lacre, tendo em 

vista que é vedado o fracionamento de medicamentos sem autorização prévia. 

As informações de lote e validade devem estar contidas na nota fiscal de entrega 

dos produtos, bem como nas embalagens dos medicamentos. 

Deve ocorrer um agendamento prévio da entrega. 
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os medicamentos devem ser entregues acompanhado de laudo que contenha 

obrigatoriamente o nome completo do farmacêutico, a assinatura por extenso, a sigla do 

Conselho Regional de Farmácia a qual pertence, seguida do número de sua inscrição. 

 os itens entregues devem corresponder exatamente ao especificado no 

empenho ou em documento equivalente 

 Outros  

 

23. Na primeira rodada alguns especialistas citaram o documento específico CBPF 

(Certificado de 

Boas Práticas de Fabricação) como item importante a constar na elaboração de um 

Termo de 

Referência. No entanto, recentemente o TCU tem considerado uma exigência abusiva 

para qualificação do item,solicitando que seja retirado das exigências sobre requisito a ser 

atendido pelo medicamento ofertado. Você concorda com a posição do TCU sobre vedar a 

exigência do CBPF (Certificado de Boas Práticas de Fabricação) como critério de aceitação 

do item? 

 Sim        

   Não     

 

 

 

24. senhor(a) gostaria de expressar alguma opinião ou sugestão sobre algum item a 

respeito das questões abordadas anteriormente? 

Que argumentos você utilizaria para ratificar ou contrapor a posição do TCU? 
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APÊNDICE 5: Síntese das respostas da 2ª rodada 

Questão 1 - O questionário foi enviado para 17 especialistas que participaram da 

primeira rodada, com um total de 13 retornos (76,47%). 

As questões 1 até 20 tinham 2 objetivos: 

1 -  Verificar se seria consenso os itens propostos estarem presentes em um TR; e 

2 -  Se concordassem que deveria constar no TR, em que parte do TR deveria constar. 

Diante disso, temos o seguinte resultado: 

Resposta 
N

  

Concorda Discorda Ignora 

n  

Frequ

ência 

(%) 

n  

Frequ

ência 

(%) 

n  

Frequ

ência 

(%) 

 
Especificar as legislações sanitárias no 

Termo de Referência 
13 12 92,31 0 0,00 1 7,69 

 

A necessidade de cada nota fiscal ser 

acompanhada de laudo de análise 

completo e conclusivo, pertinente ao 

lote do produto acabado pelo fabricante 

do produto a ser entregue e que ateste a 

qualidade do mesmo conforme seu 

registro junto a ANVISA/MS. 

13 12 92,31 11 7,69 0 0,00 

 

Adequada especificação, caracterização 

e categorização dos medicamentos de 

forma completa, clara e de acordo com 

os itens disponíveis no mercado. 

13 13 100,00 0 0,00 0 0,00 

 

Critérios de qualificação técnica do 

fornecedor de acordo com as 

legislações vigentes 

13 11 84,62 22 15,38 0 0,00 

 

Prazo de validade mínimo aceitável do 

medicamento a ser entregue para a 

instituição. 

13 11 84,62 2 15,38 0 0,00 

 Exigência do registro da ANVISA 13 11 84,62 1 7,69 1 7,69 

 
Uso da tabela CMED e a estimativa de 

preço equilibrada 
13 13 100,00 0 0,00 0 00,00 

 

Exigência de documentos 

complementares como: bula, catálogos 

etc. 

13 12 92,31 0 0,00 1 0,69 

 
Exigência de amostra e os parâmetros 

utilizados das mesmas 
13 10 76,92 2 15,38 1 7,69 

 
Exigência das condições de entrega 

bem estruturadas  
13 13 100,00 0 0,00 0 0,00 

 

Explicitações das consequências do não 

cumprimento do contrato e seus 

sansões. 

13 13 100,00 0 0,00 0 0,00 

 
Controle do contrato e seus 

responsáveis pela fiscalização 
13 13 100,00 0 

 

 

0,00 

0 0,00 

 
Exigência de parecer técnico bem 

fundamentado 
13 11 84,62 2 

 

15,38 
0 0,00 
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Necessidade de execução do termo de 

referência por profissionais 

especializados na área do objeto 

licitado. 

13 9 69,23 4 30,77 0 0,00 

 
Necessidade da desvinculação de marca 

na definição do objeto a ser licitado 
13 13 100,00 0 0,00 0 0,00 

 
Exigência de capacidade técnica para o 

atendimento 
13 9 69,23 4 30,77 0 0,00 

 

Exigência de autorização de 

funcionamento e licença sanitária para a 

categoria de registro específica do 

produto (ex. medicamentos, saneantes, 

cosméticos, produtos para saúde) 

13 9 69,23 3 23,08 1 7,69 

 
Peculiaridade de aquisição de produtos 

biológicos registrados 
13 11 84,62 0 0,00 2 15,38 

 
Exigência de Certificado de Boas 

Práticas de Fabricação 
13 13 100,00 0 0,00 0 0,00 

 
Aquisição por meio de pregão 

eletrônico 
13 13 100,00 0 0,00 0 

0

,00 

OBS: Dois (2) especialistas relataram que não concordam que alguns itens constem no 

TR por entenderem que são elementos constantes do Edital e não do TR. 
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ESPECIFICAÇÃO DAS 
LEGISLAÇÕES 

SANITÁRIAS 

1

 (8,33%) 
  

1

 (8,33%) 

1

 (8,33%) 

1

 (8,33%) 
  

7
 

(58,33%) 

1

 (8,33%) 
      

A NECESSIDADE DE 

CADA NOTA FISCAL 
SER ACOMPANHADA 

DE LAUDO DE 

ANÁLISE COMPLETO 
E CONCLUSIVO, 

PERTINENTE AO 

LOTE DO PRODUTO 
ACABADO PELO 

FABRICANTE DO 

PRODUTO A SER 
ENTREGUE E QUE 

ATESTE A 

QUALIDADE DO 
MESMO  

            

8

 
(72,73%) 

3

 
(27,27%) 

      

ADEQUADA 

ESPECIFICAÇÃO, 
CARACTERIZAÇÃO E 

CATEGORIZAÇÃO DO 

MEDICAMENTO DE 
FORMA COMPLETA, 

CLARA E DE ACORDO 

COM OS ITENS 
DISPONÍVEIS NO 

MERCADO 

4

 

(30,77%) 

  

8

 

(61,54%) 

        
1

 (7,69%) 
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OS CRITÉRIOS DE 
QUALIFICAÇÃO 

TÉCNICA DO 

FORNECEDOR DE 
ACORDO COM AS 

LEGISLAÇÕES 

VIGENTES 

            

8

 
(72,73%) 

3

 
(27,27%) 

      

PRAZO DE VALIDADE 
MÍNIMO ACEITÁVEL 

DO MEDICAMENTO A 

SER ENTREGUE PARA 
A INSTITUIÇÃO 

1
 (7,69%) 

  

2

 

(15,38%) 

9

 

(69,23%) 

1
 (7,69%) 

            

A EXIGÊNCIA DO 

REGISTRO DA 

ANVISA DENTRO DA 
VALIDADE 

      
1

 (9,09%) 

1

 (9,09%) 
  

7
 

(63,64%) 

2
 

(18,18%) 

      

USO DA TABELA 

CMED E A 

ESTIMATIVA DE 
PREÇO EQUILIBRADA 

        

1

 

(11,11%) 

    

2

 

(22,22%) 

6

 

(66,67%) 

    

A EXIGÊNCIA DE 

DOCUMENTOS 

COMPLEMENTARES, 
COMO: BULAS, 

CATÁLOGOS ETC 

    

3

 
(27,27%) 

      
4

 (44,4%) 

1

 (1,11%) 
    

3

 
(27,27%) 

A EXIGÊNCIA DE 

AMOSTRA E OS 
PARÂMETROS 

UTILIZADOS PARA 

ANÁLISE DAS 
MESMAS 

    
1

 (10%) 

1

 (10%) 
    

6

 (60%) 

1

 (10%) 
    

1

 (10%) 

AS CONDIÇÕES DE 
ENTREGA DE FORMA 

BEM ESTRUTURADA 

    
1

 (7,69%) 

1
1 

(84,62%) 

1

 (7,69%) 
            

AS EXPLICITAÇÕES 

DAS 

CONSEQUENCIAS DO 
NÃO CUMPRIMENTO 

DO CONTRATO E 

SUAS SANSÕES  

        
1

 (7,69%) 
        

1

2 

(92,31%) 

  

O CONTROLE DO 

CONTRATO E SEUS 
RESPONSÁVEIS PELA 

FISCALIZAÇÃO 

      

2

 

(15,38%) 

1
 (7,70%) 

7

 

(53,84%) 

      
1

 (7,70%) 

2

 

(15,38%) 

EXIGÊNCIA DE 

PARECER TÉCNICO 

BEM 
FUNDAMENTADO 

  
1

 (9,09%) 

1

 (9,09%) 
      

2
 

(18,18%) 

6
 

(54,55%) 

    
1

 (9,09%) 

A NECESSIDADE DA 

EXECUÇÃO DO 
TERMO DE 

REFERÊNCIA POR 

PROFISSIONAIS 
ESPECIALIZADOS NA 

ÁREA DO OBJETO 

LICITADO? 

  
2

 

(22,22%) 

      
3

 

(33,33%) 

1
 

(11,11%) 

      
3

 

(33,33%) 

NECESSIDADE DE 
DESVINCULAÇÃO DA 

MARCA NA 

DEFINIÇÃO DO 
OBJETO A SER 

LICITADO? 

2

 (25%) 
  

5
 

(62,50%) 

      
1

 (12,50) 
        



98 

 

 

  

O
b

je
to

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
 

(D
es

cr
iç

ão
 

S
U

C
IN

T
A

 
d

o
 

b
em

) 

M
o
ti

v
aç

ão
 

E
sp

ec
if

ic
aç

õ
es

 

té
cn

ic
as

  
  

  
  

  
  

 (
D

es
cr

iç
ão

 

D
E

T
A

L
H

A
D

A
 d

o
 b

em
) 

P
ra

zo
, 

lo
ca

l 
e 

co
n

d
iç

õ
es

 
d

e 

ex
ec

u
çã

o
/e

n
tr

eg
a 

O
b

ri
g
aç

õ
es

 
d
a 

co
n

tr
at

ad
a 

O
b

ri
g
aç

õ
es

 
d
e 

co
n

tr
at

an
te

 Q
u

al
if

ic
aç

ão
 

té
cn

ic
a 

C
ri

té
ri

o
 

d
e 

av
al

ia
çã

o
 d

as
 p

ro
p
o

st
as

 

v
al

o
re

s 
re

fe
re

n
ci

ai
s 

S
an

çõ
es

 

C
o
n
d

iç
õ

es
 g

er
ai

s 

A EXIGÊNCIA DE 

CAPACIDADE 
TÉCNICA PARA O 

ATENDIMENTO 

        

2

 

(22,22%) 

  

6

 

(66,67%) 

      

1

 

(11,11%) 

A EXIGÊNCIA DE 

AUTORIZAÇÃO DE 
FUNCIONAMENTO E 

LICENÇA SANITÁRIA 

PARA A CATEGORIA 
DE REGISTRO 

ESPECÍFICA DO 

PRODUTO 

        

1

 

(11,11%) 

  

7

 

(77,78%) 

1

 

(11,11%) 

      

A PECULIARIDADE 

DE AQUISIÇÃO DE 

PRODUTOS 
BIOLÓGICOS 

REGISTRADOS 

1

 (9,09%) 

1

 (9,09%) 

2

 
(18,18%) 

      

4

 
(36,36%) 

3

 
(27,27%) 

      

A EXIGÊNCIA DO 

CERTIFICADO DE 
BOAS PRÁTICAS DE 

FABRICAÇÃO 

VIGENTE 

1

 (7,69%) 
  

1

 (7,69%) 
  

1

 (7,69%) 
  

7
 

(53,85%) 

1

 (7,69%) 
      

AQUISIÇÃO POR 

MEIO DE PREGÃO 
ELETRÔNICO 

4

 
(44,45%) 

1

 
(11,11%) 

1

 
(11,11%) 

              

3

 
(33,33%) 

 

Questão 21 - Na primeira rodada alguns especialistas citaram a necessidade de 

formação de um cadastro de fornecedores. Para essa questão ser abordada em um TR 

somente se faz importância se puder ser contemplada em algum item, no entanto é 

comumente parte integrante do EDITAL LICITATÓRIO. 

Ter um cadastro de fornecedor é inerente de cada instituição. No entanto, o serviço 

público federal tem a disposição o SICAF - O Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores. Esse sistema de cadastro de fornecedores é uma ferramenta de gestão que 

permite aos órgãos e entidades da Administração Pública que realizam frequentemente 

licitações agilizar a fase de habilitação dos procedimentos licitatórios por meio do 
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cadastramento prévio dos fornecedores interessados, bem como auxilia a administração de 

contratos na verificação das condicionantes de pagamento e para eventual assinatura de 

aditivo contratual. O setor federal utiliza o SICAF - O Sistema de Cadastramento Unificado 

de Fornecedores – é um sistema automatizado de informações através do qual os 

fornecedores se cadastram gratuitamente, com a finalidade de fornecer materiais ou prestar 

serviços para o governo. O sistema amplia as opções de compras do governo federal e 

permite o acompanhamento do desempenho dos fornecedores cadastrados. O cadastro é 

realizado sem ônus, possui validade anual em todo o território nacional e todo ano ele deve 

ser renovado.  

 

A fim de contemplar essa questão trazida por um dos especialistas, perguntou-se a 

opinião dos especialistas sobre considerar que os órgãos do governo federal contam com um 

SISTEMA de cadastro de fornecedores eficiente? 

 Responderam: 10 Ignoraram: 3 

OPÇÕES DE RESPOSTA RESPOSTAS   

Sim 60,00%  6 

Não 30,00%  3 

Não posso opinar 10,00%  1 

TOTAL   10 

 

Questão 23 - Na primeira rodada alguns especialistas citaram a etapa de recebimento 

dos itens como crítica e alguns critérios foram abordados para condições de entrega. Por 

isso, na segunda rodada foi questionado se era consenso os critérios expostos e se haveria 

alguma sugestão de outros. A resposta foi: 

 Responderam: 12 Ignoraram: 1 

OPÇÕES DE RESPOSTA RESPOSTAS  

No momento do recebimento os medicamentos deverão apresentar 

temperatura conforme preconizada pelos fabricantes. 
91,67% 11 

Os veículos que transportam tais produtos devem ser apropriados, 

ou seja, devem permitir que os medicamentos estejam conservados na 

temperatura preconizada pelo fabricante. 

91,67% 11 

Os medicamentos devem estar em embalagens originais e com o 

lacre, tendo em vista que é vedado o fracionamento de medicamentos sem 

autorização prévia. 

83,33% 10 
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As informações de lote e validade devem estar contidas na nota 

fiscal de entrega dos produtos, bem como nas embalagens dos 

medicamentos. 

83,33% 10 

Deve ocorrer um agendamento prévio da entrega. 66,67% 8 

Os medicamentos devem ser entregues acompanhado de laudo que 

contenha obrigatoriamente o nome completo do farmacêutico, a assinatura 

por extenso, a sigla do Conselho Regional de Farmácia a qual pertence, 

seguida do número de sua inscrição. 

66,67% 8 

Os itens entregues devem corresponder exatamente ao especificado 

no empenho ou em documento equivalente. 
83,33% 10 

Outro (especifique) 33,33% 4 

 

Dentro da categoria “Outros” alguns especialistas sugeriram abordar outros pontos: 

Fornecimento de equipamentos (como paleteira ou empilhadeira) e pessoal em número 

adequado para efetivação da entrega. 

Embalagens de medicamentos adequadas para o transporte de acordo com a 

temperatura requerida (ex: caixa de isopor para refrigerados). 

Apresentação do laudo de análise comprovando a aprovação do lote pelo controle de 

qualidade do fabricante (pode ter assinatura eletrônica) 

A definição do prazo de entrega após o envio do empenho ou qualquer instrumento 

que o substitua. 

Definição dos prazos de recebimento provisório e definitivo dos produtos 

Prazos para substituição dos itens rejeitados 

Data, local e horário para entrega 

Necessidade de agendamento para efetivação da entrega 

Transportadora autorizada a realizar o transporte de medicamentos. 

 

Houve sugestão de outros 2 pontos, no entanto ambos já haviam sido contemplados 

nos itens anteriores. São eles: 

a) Definição da validade mínima ou percentual mínimo do prazo de validade requerido 

b) Registro do medicamento dentro da validade. 

 

Questão 24 - Na primeira rodada alguns especialistas citaram o documento específico 

CBPF (Certificado de Boas Práticas de Fabricação) como item importante a constar na 

elaboração de um Termo de Referência. Na segunda rodada foi confirmado pela questão 20 e 

pela questão 24 que a maioria dos especialistas é a favor de sua solicitação.  

No entanto, o TCU tem considerado uma exigência abusiva para qualificação do 

item, solicitando que seja retirado das exigências de qualificação do fornecedor. 

Foi questionado aos especialistas sobre sua opinião a respeito da questão e solicitado 

que se justificasse a resposta. Abaixo encontram-se as respostas e a síntese das justificativas: 

 Você concorda com a posição do TCU sobre vedar a exigência do CBPF 

(Certificado de Boas Práticas de Fabricação) como critério de aceitação do item? 

 Responderam: 12 Ignoraram: 1 
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OPÇÕES DE RESPOSTA RESPOSTAS 

SIM - Concorda com a posição do TCU sobre vedar a exigência do 

CBPF (Certificado de Boas Práticas de Fabricação) como critério de 

aceitação do item. 

33,33% 4 

NÃO - Não concorda com a posição do TCU sobre vedar a exigência 

do CBPF (Certificado de Boas Práticas de Fabricação) como critério de 

aceitação do item. 

66,67% 8 

TOTAL  12 

 

Síntese das Justificativas a favor: 

O CBPF foi instituído como ferramenta de certificação da garantia da qualidade dos 

itens a serem utilizados pela população. Intenta garantir a qualidade do processo de 

fabricação dos produtos, visando à segurança e eficácia dos mesmos e o controle dos fatores 

de risco à saúde do consumidor, o que deve ser mantido ao longo de toda a execução 

contratual. A exigência de apresentação do CBPF pelos licitantes encontra guarida na 

legalidade (Art. 30, inciso IV, da Lei n. 8.666, de 1993 c/c a Lei n. 9.782, de 1999), 

constituindo-se também em elemento concretizador da imprescindível segurança atinente ao 

dever constitucional de prestar a saúde, ao assegurar a qualidade do processo produtivo, a 

segurança e eficácia dos medicamentos, bem como o controle dos fatores de risco à saúde do 

consumidor, não se apresentando, por isso, excessiva. O CBPF é o documento emitido pela 

autoridade sanitária federal declarando que o estabelecimento licenciado cumpre com os 

requisitos de boas práticas de fabricação e controle. 

Embora o CBPF tenha validade limitada, por linha de produção, o mesmo pode a 

qualquer tempo ser retirado do fabricante caso ocorra alguma inadequação sanitária na 

produção. Por este motivo deve ser sistematicamente acompanhado pelo farmacêutico que 

atua na aquisição de medicamentos de forma a garantir a aquisição de medicamentos e lotes 

produzidos na vigência do CBPF. A retirada desta exigência do TR de compra de 

medicamento impede a utilização deste certificado como documento de verificação técnica o 

que podendo ocorrer a compra de lotes de produtos que tenham sido fabricados com CBPF 

vencidos ou cancelados. 

 

 

 

Síntese das Justificativas Contra:  
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Seria ilegal a exigência de um documento não obrigatório e somente as empresas 

antigas possuem o CBPF, restringindo a competitividade. 

 

Questão 25 - A última questão deixou em aberto sugestão de melhoria do processo. 

Segue abaixo as sugestões abordadas: 

 

• Uma questão a ser discutida é a exigência da carta de credenciamento de distribuidoras 

junto aos fabricantes. A exemplo do ocorrido com o CBPF, o TCU também 

recomendou a sua retirada do TR de medicamentos. A consequência disso é a 

contratação de fornecedores que participam de licitações sem a autorização prévia dos 

fabricantes e, depois de homologados, não conseguem adquirir os produtos para 

entrega. O resultado é o desabastecimento do item na unidade ou a prática, 

inadequada, da troca por outra marca a fim de evitar o desabastecimento e 

consequente interrupção dos tratamentos. 

 

 

• No caso do item "O USO DA TABELA CMED E A ESTIMATIVA DE PREÇO 

EQUILIBRADA", um dos especialistas justificou não está de acordo da utilização da 

tabela CMED como referência para compras públicas, apenas para fins de processo de 

judicialização.       



103 

 

 

Justifique sua resposta 

 

 

APÊNDICE 6: Questionário da 3ª rodada 

 

As próximas perguntas se referem a itens que foram sugeridos como características 

que, na opinião dos especialistas, devem ser primordialmente observadas no termo de 

referência de forma a garantir a aquisição de medicamento de qualidade ao menor custo. 

1. Na segunda rodada, alguns especialistas citaram outros critérios que deveriam 

ser abordados para condições de entrega. Em relação aos itens que devem ser 

abordados como critérios de recebimento de medicamentos, quais dos itens 

abaixo o(a) senhor(a) abordaria em um TERMO DE REFERÊNCIA (marque 

quantas opções achar necessárias)? 

 

O fornecedor deverá disponibilizar equipamentos (como paleteira ou empilhadeira) em 

tipo e número adequado para efetivação da entrega 

O fornecedor deverá disponibilizar pessoal em número adequado para efetivação da 

entrega. 

Os medicamentos deverão estar acondicionados em embalagens adequadas para o  seu 

transporte de acordo com a temperatura preconizada pelo fabricante.  

No momento da entrega devem ser apresentados os laudos de análise comprovando a 

provação do lote pelo controle de qualidade do fabricante  

Deve estar explícito no TR a definição do prazo de entrega após o envio do empenho ou 

documento que o substitua ao fornecedor. 

Deve estar explícito no TR os prazos para recebimento provisório e definitivo dos 

medicamentos. 

Deve estar explícito no TR o prazo para a substituição e/ou recolhimento dos itens 

rejeitados pela perícia. 

Deve estar explícito no TR o local e horário da entrega 

Deve estar explícito no TR a necessidade de agendamento para entrega, bem como os 

meios para se efetivar o agendamento 

3. Na segunda rodada foi sugerido que um documento a ser exigido dos 

distribuidores que participam das licitações é a "CARTA DE 

CREDENCIAMENTO" junto aos fabricantes. A exigência desse documento se 

justifica pela necessidade de comprovação dos licitantes, que não são os fabricantes, 

que irão honrar com o fornecimento do produto licitado, evitando o desabastecimento 

e/ou a prática inadequada de troca de marca. 

Você concorda que esse documento deve ser exigido? 

 Sim        Não     



104 

 

 

 

4. Na segunda rodada, foi citado que a tabela da CMED não deve ser utilizada como 

referência para compras públicas. A Lista de Preços de Medicamentos para compras 

públicas, conhecida como CMED, contém o teto de preço pelo qual entes da 

Administração Pública podem adquirir medicamentos dos laboratórios, 

distribuidores, farmácias e drogarias. Constam desta lista o PMVG – Preço Máximo 

de Venda ao Governo que é o teto de preço para compra dos medicamentos inseridos 

na lista de produtos sujeitos ao CAP (Coeficiente de Adequação de Preço) ou ainda de 

qualquer medicamento adquirido por força de decisão judicial e o Preço 

Fábrica – PF, que é o teto de preço para compra de qualquer medicamento por 

entes da Administração Pública, quando não aplicável o CAP.  

Na sua opinião, a tabela da CMED pode ser utilizada como um dos parâmetros 

para compor a pesquisa de preço e sugerir a estimativa do valor de aquisição? 

 Sim        Não     

Justifique sua resposta 
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APÊNDICE 7 : Síntese das respostas do 3º questionário 

Questão 1 - O questionário foi enviado para 13 especialistas que participaram da 

primeira rodada, com um total de 10 retornos (76,92%). 

Questão 2 - Na primeira rodada alguns especialistas citaram a etapa de recebimento 

dos itens como etapa crítica e alguns critérios foram abordados para condições de entrega. Por 

isso, na segunda rodada foi obtido consenso dos critérios expostos e foram sugeridos novos 

itens. Na terceira rodada foi questionado sobre o consenso dos outros itens sugeridos. A 

resposta obtida foi:  

Número de respondentes da questão: 10 

OBS: Nessa questão, os respondentes poderiam marcar quantos itens fossem 

importantes.  

OPÇÕES RESPOSTAS 

Os medicamentos deverão estar acondicionados em embalagens adequadas 

para o seu transporte de acordo com a temperatura preconizada pelo 

fabricante.  

100,00% 10 

No momento da entrega devem ser apresentados os laudos de análise 

comprovando a provação do lote pelo controle de qualidade do fabricante  
90,00% 9 

Deve estar explícito no TR a definição do prazo de entrega após o envio do 

empenho ou documento que o substitua ao fornecedor. 
90,00% 9 

O fornecedor deverá disponibilizar pessoal em número adequado para 

efetivação da entrega. 
80,00% 8 

Deve estar explícito no TR o prazo para a substituição e/ou recolhimento 

dos itens rejeitados pela perícia. 
80,00% 8 

Deve estar explícito no TR os prazos para recebimento provisório e 

definitivo dos medicamentos. 
70,00% 7 

Deve estar explícito no TR o local e horário da entrega 70,00% 7 

Deve estar explícito no TR a necessidade de agendamento para entrega, 

bem como os meios para se efetivar o agendamento 
70,00% 7 

O fornecedor deverá disponibilizar equipamentos (como paleteira ou 

empilhadeira) em tipo e número adequado para efetivação da entrega 
40,00% 4 

 

 

Questão 3 - Na segunda rodada foi sugerido que um documento a ser exigido dos 

distribuidores que participam das licitações é a "CARTA DE CREDENCIAMENTO" junto 

aos fabricantes. A exigência desse documento se justifica pela necessidade de comprovação 

dos licitantes, que não são os fabricantes, que irão honrar com o fornecimento do produto 

licitado, evitando o desabastecimento e/ou a prática inadequada de troca de marca. Na 

terceira rodada foi questionado sobre a concordância da exigência do documento 

supramencionado e solicitado uma justificativa. O resultado obtido e a síntese das 

justificativas encontram-se abaixo: 
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Número de respondentes da questão: 10  

  

Síntese das Justificativas a favor: 

• A exigência da CARTA DE CREDENCIAMENTO proporcionaria maior garantia da 

entrega dos produtos, sendo uma forma de obrigá-la a cumprir o ofertado durante o 

pregão. Adicionalmente, impediria a participação de distribuidoras não apropriadas 

nos certames e a Administração teria a garantia do compromisso mútuo do fabricante 

e distribuidor com a entrega do produto. 

• Embora seja a favor da cobrança de tal documento por entender que seria uma 

garantia da entrega do item adquirido, existe uma liminar de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) que afasta o direito de a Administração Pública exigir 

esse documento. (ADI 4105 MC/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 17.3.2010)   

 

Síntese das Justificativas Contra:  

• A exigência da CARTA DE CREDENCIAMENTO não se faz importante uma vez 

que o instrumento contratual já vincula o fornecedor à obrigação de cumprir o 

contrato. Além de não ser uma exigência legal baseado na liminar de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) que afasta o direito de a Administração Pública exigir 

esse documento. (ADI 4105 MC/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 17.3.2010) 

• A exigência de apresentação de declaração de credenciamento das empresas 

distribuidoras junto às empresas detentoras do registro dos produtos afronta o 

disposto no art. 30, § 5º, da Lei 8.666/1993 e o art. 37, XXI, da Constituição Federal.  

 Além disso, em virtude dos Acórdãos 1350/2010 - Primeira Câmara e 140/2012 -  

Plenário, o Ministério da Saúde editou a Portaria GM 1.167/2012 que revogou o § 3º 

do art. 5º da Portaria nº 2.814/GM/MS/1998, o qual exigia a declaração do 

credenciamento como distribuidora junto à empresa detentora do registro dos 

produtos.   
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Questão 4 - Na segunda rodada, foi citado que a tabela da CMED não deve ser utilizada 

como referência para compras públicas.  

Na terceira rodadas foi questionado se, opinião dos especialistas, a tabela da CMED 

poderia ser utilizada como um dos parâmetros para compor a pesquisa de preço e sugerir a 

estimativa do valor de aquisição e solicitado uma justificativa. O resultado obtido e a síntese 

das justificativas encontram-se abaixo: 

 

Número de respondentes da questão: 10 

 

Síntese das Justificativas a favor: 

• A tabela da CMED deve ser usada apenas como o que se propõe, como teto. Mas não 

deve ser o único parâmetro utilizado. Ou seja, não pode ser a única referência e não 

dispensa a pesquisa de mercado para análise de preço. Quanto mais referências de 

preços nas aquisições, mais fiel ao mercado será a estimativa e menor é a 

probabilidade de fracasso do item, o que gera retrabalho e aumenta os custos 

indiretos do certame. 

• Se não for utilizada como parâmetro, os fornecedores poderão colocar seus preços na 

cotação em valor superior a CMED e o princípio da economicidade ficaria 

prejudicado. 

 

Síntese das Justificativas Contra:  

• Por se tratar de preços máximos, os valores podem estar superestimados, o que não 

traria economicidade ao processo. 

• A tabela CMED é por laboratório. Como não é possível indicar marca, não há 

referência a seguir, visto que não se sabe qual a marca será a vencedora.  

• Os preços podem estar desatualizados. 

• Há documentos já apontados pelo TCU que a tabela CMED não é um parâmetro 

recomendado, uma vez que o preço CMED é muito alto (teto), em especial se 

comparado ao que tem sido praticado nas compras públicas. Logo, se for usado o 

preço CMED como parâmetro de estimativa, isso poderá trazer prejuízos à 

administração pública. (Acordão 2150/2015 – Primeira instância 

(http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20150902/AC_2150_34_15

_P.doc ) 
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APÊNDICE 8: Modelo de Termo de Referência para Aquisição de Medicamentos no 

Serviço Público. 

 

NOTAS EXPLICATIVAS 

O presente modelo de Termo de Referência visa subsidiar a Administração na elaboração 
das diretrizes que darão ordem e forma à licitação na modalidade pregão, notadamente no que tange 
ao objeto, condições da licitação e a contratação que se seguirá com o licitante vencedor. É o 
documento que mais sofrerá variação de conteúdo, em vista das peculiaridades do órgão ou entidade 
licitante e, principalmente, do objeto licitatório. Serve de supedâneo para a Administração elaborar 
seu próprio Termo de Referência, consoante às condições que lhes são próprias, por isso que não 
deve prender-se textualmente ao conteúdo apresentado neste documento. 

Os itens deste modelo, destacados em vermelho itálico, devem ser preenchidos ou adotados 
pelo órgão ou entidade pública licitante, de acordo com as peculiaridades do objeto da licitação e 
critérios de oportunidade e conveniência, cuidando-se para que sejam reproduzidas as mesmas 
definições nos demais instrumentos da licitação (minuta do Edital, minuta de ata de registro de preços 
e minuta de Termo de Contrato, se for o caso), para que não conflitem. Os itens em azul itálico foram 
os acrescidos após o consenso de especialistas para aquisição de medicamentos 

Alguns itens receberão notas explicativas destacadas para compreensão do agente ou setor 
responsável pela elaboração do Termo de Referência, que deverão ser devidamente suprimidas ao 
se finalizar o documento na versão original.  

  

MODELO DE TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO  

ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA  

PREGÃO SRP Nº ....../20... 

(Processo Administrativo n.°...........)  

1. DO OBJETO 

Nota explicativa: Nos termos do art. 48, III da Lei Complementar n. 123, de 2006 (atualizada 
pela LC n. 147/2014), a Administração deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de 
natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de 
microempresas e empresas de pequeno porte. Por essa razão, parcela de até 25% (vinte e cinco por 
cento) dos quantitativos divisíveis deverão ser destinados exclusivamente a ME/EPP/COOP 
beneficiadas pela LC n. 123/2006. Essas “cotas reservadas” deverão ser definidas em função de 
cada item separadamente ou, nas licitações por preço global, em função do valor estimado para o 
grupo ou o lote da licitação que deve ser considerado como um único item (art. 9º, inciso I do Decreto 
n. 8.538, de 2015). O Termo de Referência deverá identificar as cotas reservadas para ME/EPP, 
assim como os respectivos itens/grupos de origem, de onde foram desmembradas. 

A fixação das cotas reservadas poderá ser justificadamente excepcionada nas hipóteses do 
art. 10, incisos I, II e IV do Decreto nº 8.538, de 2015, a saber: I - não houver o mínimo de três 
fornecedores competitivos enquadrados como microempresas [...] capazes de cumprir as exigências 
estabelecidas no instrumento convocatório; II - o tratamento diferenciado e simplificado para as 
microempresas e as empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública  ou 
representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado, justificadamente; (...) IV - o 
tratamento diferenciado e simplificado não for capaz de alcançar, justificadamente, pelo menos um 
dos objetivos previstos no art. 1º.     

Considera-se “não vantajosa a contratação” quando: I - resultar em preço superior ao valor 
estabelecido como referência; ou II -  a natureza do bem, serviço ou obra for incompatível com a 
aplicação do benefício (Decreto nº 8.538, de 2015, art. 10, parágrafo único). 

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para aquisição de medicamentos 

utilizados nesta unidade, conforme necessidade, para período de 12 (doze) meses, 

conforme condições, quantidades, estimativas e exigências estabelecidas neste Edital e 

seus anexos.  



109 

 

 

Ou  

1.1. O objeto da presente licitação é a aquisição de medicamentos utilizados nesta 

unidade, conforme necessidade, condições, quantidades, estimativas e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

MEDICAMENTOS CATEGORIA xxxx 

I

ITEM 

 

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIF. 

CÓDIGO  UNIDADE  

DE 

FORNECIME

NTO 

REQUISIÇÃO 

MÍNIMA 

REQUISIÇÃO 

MÁXIMA 

QTD 

TOTAL 

VALOR 

MÁXIMO 

ACEITÁVEL 

Margem de 

Preferência 
 

Isenção de 

ICMS 

1        Decreto 

XXX/XXXX, 

....% 

 

1

.1 

Idem ao Item 1 – 

Cota reservada 

para ME/EPP 

em XX,XX% 

        

2          

3          

 

a. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao 

vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que 

pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal. 

b. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas 

deverá ocorrer pelo menor preço. 

c. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem 

adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, 

ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou 

as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, 

§4º do Decreto n. 8.538, de 2015. 

d. Será dada preferência aos medicamentos genéricos sobre os demais em condições de 

igualdade, conforme determina o art. 3º, § 3º da  Lei 9.787 de 1999.   

e. Nos termo do artigo 3º, §§ 5º a 10, da Lei nº 8.666, de 1993, e Decreto nº 7.546, de 2011, 

será aplicada na presente licitação a margem de preferência instituída pelo decreto nº 7.713, de 

2012, em favor do produto manufaturado nacional para os itens indicados na tabela acima.  

f. Para os itens indicados na tabela acima, os licitantes deverão observar e demonstrar em suas 

propostas, obrigatoriamente, as disposições constantes no Convênio ICMS 87/02 – CONFAZ e o 

Convênio ICMS 162/94 e suas atualizações e regulamentações locais, quando cabível, 

notadamente a isenção do recolhimento do ICMS aos órgãos da Administração Pública, 

conforme Acórdão 1.025/2015- TCUPlenário.  

g. “Na licitação para compra de medicamentos isentos de ICMS, a Administração deve exigir 

que as propostas dos licitantes apresentem preços desonerados desse imposto, consoante 

decidido no Acórdão 140/2012 Plenário. Contudo, para licitações ocorridas em data anterior à da 

publicação desse acórdão, o regramento do assunto é aquele previsto nos editais” 
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h. Caso haja discordância entre o descritivo dos itens no edital e no comprasnet, prevalecerá o 

descritivo constante no Edital. 

Nota explicativa: A previsão de prioridade de aquisição das cotas reservadas deverá 
ser incluída nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou quando houver a previsão de 
entregas parceladas. A decisão pela inviabilidade de aquisição preferencial da cota reservada 
deverá ser justificada caso a caso pela Administração. 

Divisão da licitação em lotes: de acordo com o art. 8º, caput, do decreto nº 7.892/13, o 
órgão gerenciador poderá dividir a quantidade total do item em lotes, quando técnica e 
economicamente viável, visando maior competitividade, observada a quantidade mínima, o prazo 
e o local de entrega. 

Consolidação do consumo encaminhado pelos órgãos e entidades participantes: 
Os arts. 5º, inciso II, e 6º, caput, do decreto nº 7.892/13, estabelecem a competência do órgão 
gerenciador para consolidar as informações relativas às estimativas individual e total de 
consumo, local de entrega e cronograma de contratação, encaminhados pelos órgãos e 
entidades participantes, promovendo a adequação do termo de referência para atender aos 
requisitos de padronização e racionalização. O mesmo art. 5º, no inciso IV, também atribui a 
competência ao órgão gerenciador de consolidar os dados referentes às pesquisas de preços 
realizadas pelos órgãos e entidades participantes. 

Valores: A divulgação do limite máximo aceitável do preço no edital ou anexos, é 
medida prevista no art. 40, X e 48, II da Lei n. 8.666, 1993, condizente com os princípios da 
publicidade, transparência, contraditório e isonomia (arts. 5º, caput e LV, e 37, caput, da 
Constituição Federal; art. 3º, e 44, §1°, da Lei 8.666, de 1993 e art. 2° da Lei 9.784, de 1999), já 
que os licitantes podem ter as propostas recusadas quando superiores aos valores máximos ou 
quando incompatíveis com os valores estimados (nesse sentido: TCU, Ac n. 137/2010-1ª 
Câmara: “...m) em atenção ao disposto no art. 40, inc. X, da Lei nº 8.666/1993, defina 
expressamente critérios de aceitabilidade dos preços unitário e global, desclassificando as 
propostas cujos valores estejam acima dos respectivos limites previamente estabelecidos;”). 

Pesquisa Preços: A IN SLTI n. 05, de 27 de junho de 2014, dispõe sobre o 
procedimento administrativo destinado a realização de pesquisa de preços para a aquisição de 
bens e contratação de serviços em geral, segundo a qual, excepcionalmente, mediante 
justificativa da autoridade competente, será admitida a pesquisa com menos de três preços ou 
fornecedores (art. 2º, §5º).A tabela da CMED não deve ser utilizada como parâmetro para 
pesquisa de preço por possuir valores máximo de venda dos produtos, ferindo o princípio da 
economicidade. 

Descrição: Esclarecido esse ponto, a recomendação importante é descrever 
detalhadamente o objeto a ser contratado, com todas as especificações necessárias e 
suficientes para garantir a qualidade da contração. Deve-se levar em consideração as normas 
técnicas eventualmente existentes, elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
ABNT, quanto a requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, nos termos 
da Lei n° 4.150, de 1962. No caso de medicamento, o nome deve apresentar a Denominação 
Comum Brasileira (DCB) ou Denominação Comum Internacional (DCI); dose; forma 
farmacêutica; via de administração e embalagem adequada, de acordo com a Lei 9787/1999. 

Marca: É vedada a indicação de marca, características ou especificações exclusivas. 
Excepcionalmente, esta poderá ocorrer, desde que justificada tecnicamente no processo. “É 
ilegal a indicação de marcas, salvo quando devidamente justificada por critérios técnicos ou 
expressamente indicativa da qualidade do material a ser adquirido, nos termos do § 7º do art. 15 
da Lei no 8.666/1993. Quando necessária a indicação de marca como referência de qualidade 
ou facilitação da descrição do objeto, deve esta ser seguida das expressões “ou equivalente”, 
“ou similar” e “ou de melhor qualidade”, devendo, nesse caso, o produto ser aceito de fato e sem 
restrições pela Administração. 

Sobre similaridade: A Lei 9.787/99, em seu art 3º § 3º, determina que as aquisições de 
medicamentos sob qualquer modalidade de compra, o medicamento genérico, quando houver, 
terá preferência sobre os demais em condições de igualdade de preço. 

Padronização: Deve a Administração, ainda, observar o princípio da padronização que 
imponha compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for 
o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas. Deve-se atentar 
para a solicitação de validade dos medicamentos a ser exigida por cada instituição. 
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Parcelamento: A regra a ser observada pela Administração nas licitações é a do 
parcelamento do objeto, conforme disposto no § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993, mas é 
imprescindível que a divisão do objeto seja técnica e economicamente viável e não represente 
perda de economia de escala (Súmula 247 do TCU). Por ser o parcelamento a regra, deve haver 
justificativa quando este não for adotado. 

Cotação mínima: O art. 9º, inciso IV, do decreto nº 7.892/13, estabelece que o edital de 
licitação para o registro de preços contemplará a quantidade mínima de unidades a ser cotada, 
por item, no caso de bens. 

Caracterização da categoria de medicamento a ser licitada. A ANVISA categoriza os 
medicamentos em classes diferenciadas no momento do seu registro conforme a linha de 
produção, a saber: Medicamentos sujeitos a controle especial, antiinfeccioso, Medicamentos de 
notificação simplificada, Saneantes, Cosméticos, Medicamento biológico e Outros. Cada tipo de 
medicamento requer uma documentação diferenciada para emissão de registro e outros 
documentos, como CBPF. Dessa forma, é mais interessante a lista estar dividida por classes a 
fim de facilitar na conferência dos documentos de habilitação e indicar com clareza o tipo de 
material que se deseja adquirir..        

Sustentabilidade: Nas aquisições e contratações governamentais, deve ser dada 
prioridade para produtos reciclados e recicláveis e para bens, serviços e obras que considerem 
critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis (artigo 7º, 
XI, da Lei nº 12.305, de 2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos), devendo ser observadas, 
ainda, as Instruções Normativas SLTI/MPOG ns. 01/2010 e 01/2014, bem como os atos 
normativos editados pelos órgãos de proteção ao meio ambiente. Nesse sentido pode ser 
consultado o Guia Prático de Licitações Sustentáveis do CJU/SP para uma lista de objetos 
abrangidos por disposições normativas de caráter ambiental. 

Uma vez exigido qualquer requisito ambiental na especificação do objeto, deve ser 
prevista a forma de comprovação de seu respectivo cumprimento na fase de aceitação da 
proposta, por meio da apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou 
instituição credenciada, ou por outro meio de prova que ateste que o bem fornecido atende às 
exigências (§ 1° do art. 5° da citada Instrução Normativa). 

1.2 Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e 

entidade(s) participante(s) 

 Órgão ou entidade participante 

i

tem 

DESC

RIÇÃO/ 

ESPECIF. 

U

NIDADE 

D

E 

M

EDIDA 

REQUI

SIÇÃO 

MÍNIM

A 

REQUI

SIÇÃO 

Máxim

a 

Cron

ograma 

De 

Contr

atação 

Qua

ntidade 

total 

L

ocal de 

entrega 

      

 

Órgão ou entidade participante 

i

tem 

DES

CRIÇÃO/ 

ESPECIF. 

U

NIDADE 

D

E 

M

EDIDA 

REQ

UISIÇÃO 

MÍNI

MA 

RE

QUISIÇÃO 

Má

xima 

Cron

ograma 

De 

Contr

atação 

Qua

ntidade 

total 

L

ocal de 

entrega 

      

 



112 

 

 

Nota explicativa: O art. 6º, do decreto nº 7.892/13, preceitua que o órgão participante deve 
encaminhar ao órgão gerenciador, sua estimativa de consumo, local de entrega do objeto e, quando couber, 
o cronograma de contratação.   

 

 

2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

a. A aquisição dos medicamentos padronizados para uso regular nas Unidades de 

Saúde da instituição XXXXXXXX  que tem como objetivo atender as necessidades de 

consumo dos pacientes assistidos e o reabastecimento do estoque das respectivas 

Farmácias, de forma parcelada, pelo período de XXXX meses. Os medicamentos 

adquiridos proporcionarão auxílio e suporte ao tratamento médico dos pacientes das 

Unidades de Saúde. 

b. Ressalta-se que estes medicamentos são usados de forma regular, com oscilações de 

demanda, sendo conveniente a aquisição em parcelas durante o ano, adequando à 

necessidade de cada Unidade de Saúde, racionalizando o espaço físico para 

armazenamento disponível, mantendo em uso produtos com fabricação recente, 

viabilizando o comprometimento orçamentário anual, reduzindo o custo de estoque e 

promovendo uma gestão eficiente. 

c.  A contratação alinha-se com o planejamento das Unidades de Saúde, na medida em 

que é constante e crescente o número de licitações realizadas para aquisições de bens e 

contratações de serviços que são necessários para o atendimento dos usuários. 

d. A contratação em tela destina-se a reposição dos estoques das Unidades e a 

estimativa adotada toma como base o consumo médio dos últimos XXXX meses, 

acrescido de até XXX % (margem de segurança), calculado caso a caso em função de 

aumento de demanda ou atendimento de demanda reprimida, para suprir as 

necessidades das Unidades Federais de Saúde, contendo as condições essenciais para a 

elaboração do Edital e promovendo uma disputa em busca da proposta mais vantajosa 

para a administração. 

e.  A contratação por SRP se justifica, pois se trata de demanda para atendimento às 

Unidades de Saúde da instituição XXXX, ao longo de 12 meses, com entregas 

parceladas, conforme forem ocorrendo às necessidades das Unidades. Ademais a 

celebração de ata de registro de preços vai ao encontro dos princípios da eficiência 

administrativa e economicidade e uma gestão eficiente de estoque, conforme previsto 

nos incisos I a IV do art. 3º do Decreto 7.892/13. 
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Nota Explicativa: A Administração deverá observar o disposto no Art. 15, §7º, II, da Lei nº 
8.666/93, justificando as quantidades a serem adquiridas em função do consumo do órgão e provável 
utilização, devendo a estimativa ser obtida, a partir de fatos concretos (Ex: consumo do exercício 
anterior, necessidade de substituição dos bens atualmente disponíveis, implantação de setor, 
acréscimo de atividades, etc). Portanto, deve contemplar, no mínimo: 

a) a razão da necessidade da aquisição; 

b) as especificações técnicas dos bens; e 

c) o quantitativo de serviço demandado. 

A justificativa, em regra, deve ser apresentada pelo setor requisitante. Quando o objeto 
possuir características técnicas especializadas, deve o órgão requisitante solicitar à unidade técnica 
competente a definição das suas especificações, e, se for o caso, do quantitativo a ser adquirido. 

 

3 CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

a. Considerando o disposto no parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520/2002, os 

medicamentos a serem adquiridos conforme descritivos na PLANILHA DE REQUISIÇÃO DE 

MEDICAMENTOS, deste Termo de Referência, são considerados como bens comuns, cujos 

padrões de desempenho e qualidade encontram-se objetivamente definidos neste TR, por 

meio de especificações usuais no mercado. Além disso, os itens são facilmente encontrados 

no mercado consumidor (ex.: outras unidades de saúde pública e privada) e no mercado 

fornecedor.  

Nota explicativa: Deve a Administração definir se a natureza do objeto a ser contratado é comum 
nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002.   

 

4 ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

Nota explicativa: Este item deve ser adaptado de acordo com as necessidades específicas do 
órgão ou entidade, apresentando-se, este modelo, de forma meramente exemplificativa. 

a. O prazo de entrega dos bens é de ......... dias, contados do(a) ................................, em 

remessa única ou parcelada, de acordo com o definido no contrato ou no documento que o 

substitui, sendo realizada, mediante agendamento prévio, no seguinte endereço 

...............................  

b. Qualquer despesa inerente ao processo de logística para entrega do material ficará sob 

a responsabilidade do fornecedor registrado. 

c. O horário para entrega é de ___ às ____ e das _____ às _____ de segunda a sexta (somente 

em dias úteis).  

d. As entregas deverão ser previamente agendadas por meio do telefone (XX) XXXX-XXXX  ou 

do endereço eletrônico YYYY@YYYY.ZZZ.WWW. Nessa etapa, deve ser encaminhado junto a 

solicitação de agendamento os seguintes documentos: 

I. Cópia da nota fiscal; 

II. laudo de análise completo e conclusivo, pertinente ao lote do produto acabado emitido 

pelo fabricante do produto a ser entregue e que ateste a qualidade do mesmo conforme 

seu registro junto a ANVISA/MS. Esse laudo deve conter também o nome completo do 
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farmacêutico responsável pela análise, a assinatura por extenso, a sigla do Conselho 

Regional de Farmácia a qual pertence, seguida do número de sua inscrição; 

 

III. Certificado de Boas Práticas de Fabricação vigente; 

 

IV. Cópia ou indicação do empenho/ Ordem de Compra ou similiar a que se refere o item a 

ser entregue. 

 

e. O prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a ...... (......) (dias ou meses ou 

anos), ou a (metade, um terço, dois terços, etc.) do prazo total recomendado pelo fabricante. 

I. Nos casos de importação, ou outros que tecnicamente não permitam o atendimento 

da validade especificada no item anterior, deverão ser justificados formalmente e 

submetidos à autorização da Administração sobre as condições de recebimento dos 

mesmos. 

Nota explicativa: As validades necessárias podem variar de acordo com as necessidades das 
instituições, sendo o mais comum a exigência de 75 a 80% de vida útil dos medicamentos. Alguns 
medicamentos importados não conseguem ser entregues com a validade mínima requerida, pro isso 
deve ser feita consulta prévia à Administração a fim de solicitar autorização de entrega com validade em 
desacordo 

 

f. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de .....(.....) dias, pelo(a) responsável 

pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 

conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.  

g. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos 

no prazo de ....(...) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades.  

1. A contratada deverá substituir, em qualquer época, o medicamento entregue e aceito, 

desde que fique comprovada a existência de inadequação ao solicitado, somente 

verificável quando de sua utilização. O prazo para a referida substituição deverá ser de 

XXX dias úteis, contados da solicitação feita pela Administração. 

2. Na hipótese de rejeição que se refere o subitem anterior não ser realizada no prazo 

fixado, a Administração poderá cobrar pelo serviço de armazenamento do material, 

sendo essa taxa estabelecida em ......% (....... por cento) sobre o valor total do contrato 

por dia de atraso a contar da data preconizada para a coleta do material rejeitado sem 

prejuízo de outras possíveis penalidades. 

3. A não substituição no prazo de XXXX  dias úteis constitui motivo para cancelamento da 

Ata de Registro, conforme Art. 20, incisos I, II, III e IV do Decreto n.º 7.892/2013, c/c. Art. 

78, inciso I da Lei nº. 8.666/93.  
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4. Caberá ao fornecedor registrado arcar com as despesas de embalagem e frete dos 

medicamentos a serem substituídos. 

h. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de ......(.....) dias, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 

aceitação mediante termo circunstanciado. 

1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro 

do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo 

no dia do esgotamento do prazo. 

i. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

j. Em atendimento ao disposto no art. 31 da Lei nº. 8.078 de 11/09/90, a apresentação do 

medicamento deverá assegurar informações claras, precisas e em língua portuguesa, sobre 

características, marca, procedência, número do lote, composição, preço, prazo de validade, 

origem e outros, bem como sobre os riscos que apresentarem à saúde e à segurança dos 

usuários, quando for o caso. 

k. Os medicamentos deverão ser transportados e entregues, devidamente acondicionados em 

embalagens adequadas. Os veículos que transportam os medicamentos devem ser apropriados, 

ou seja, devem permitir que os medicamentos estejam conservados na temperatura preconizada 

pelo fabricante, sendo indicado os veículos com proteção isotérmica e controle de temperatura.  

l. É responsabilidade do fornecedor disponibilizar pessoal em número adequado para 

efetivação da entrega. 

m. Os medicamentos devem estar em embalagens originais e com o lacre, tendo em vista que é 

vedado o fracionamento de medicamentos sem autorização prévia, não poderão estar violados 

ou em estado de conservação que impossibilitem sua utilização. 

n. As informações de lote e validade devem estar contidas na nota fiscal de entrega dos 

produtos, e devem ser as mesmas constantes nas embalagens dos medicamentos. 

o. Os medicamentos devem ser entregues acompanhado de laudo de análise completo e 

conclusivo, pertinente ao lote do produto acabado emitido pelo fabricante do produto a ser 

entregue e que ateste a qualidade do mesmo conforme seu registro junto a ANVISA/MS. Esse 

laudo deve conter também o nome completo do farmacêutico responsável pela análise, a 

assinatura por extenso, a sigla do Conselho Regional de Farmácia a qual pertence, seguida do 

número de sua inscrição. 

p. Para medicamentos fabricados no exterior, deverá ser apresentado laudo de controle de 

qualidade expedido pelo fabricante, em língua portuguesa ou traduzido por tradutor juramentado, 

inclusive em caso de terceirização do processo produtivo. 

q. Os itens entregues devem corresponder exatamente ao especificado no contrato ou em 

documento equivalente, ou seja, o número do registro no Ministério da Saúde deve ser o mesmo 

tanto na caixa do medicamento entregue quanto o homologado ao licitante.  

r. Não serão aceitos medicamentos enviados pelo Correio. Somente serão recebidos 

medicamentos entregues em condições adequadas por meio de empresa autorizada pela 

ANVISA à transportar medicamentos. 
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s. Caso os itens j ao r não sejam cumpridos, o material poderá ser rejeitado sem prejuízos à 

Administração. 

 

5 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

a.  A proposta deverá incluir, em cada item, de forma clara e inequívoca, o MEDICAMENTO 

conforme Denominação Comum Brasileira, a apresentação e a forma farmacêutica, o fabricante, 

a embalagem com o quantitativo do produto ofertado, o número do registro expedido pela 

ANVISA/MS e a informação se a embalagem primária do medicamento é fracionável e se 

contém o código de identificação bidimensional conforme exigência para rastreabilidade prevista 

na RDC nº 59/2009. Não serão admitidas nem aceitas, ofertas de medicamentos com 

especificações diversas da originalmente solicitada no Edital.  

b.  Comprovar possuir autorização de funcionamento e/ou autorização de funcionamento 

especial, quando necessário, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, 

de acordo com o disposto nos art. 1º e 2º da Lei nº 6.360/76.  

5.2.1. Nesses documentos os fornecedores devem estar autorizados/licenciados a vender e 

distribuir medicamentos. Dessa forma, de acordo com o exposto na Lei 5.991/73 art. 4º, 

drogarias não são autorizadas a distribuir medicamentos, apenas a dispensá-los, logo, não estão 

autorizadas a participar do certame.  

c.  Apresentar Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal do 

exercício, conforme art. 21 da Lei nº 5.991/73.  

d.  Apresentar Certidão da Regularidade Técnica, expedido pelo Conselho Regional de 

Farmácia de sua jurisdição conforme previsto no art 15 da Lei 5.991/73 e detalhado pela 

Resolução CFF nº 579 de 26/06/2013.  

e.  Apresentar o Certificado de Registro do Produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária - ANVISA, que deverá ser anexado aos documentos para habilitação, não sendo 

aceitos protocolos de solicitação inicial de registro.  

f. O Registro do Produto revalidado automaticamente pela ANVISA/MS deverá ser ratificado por 

meio da apresentação da publicação do ato em D.O.U., conforme art. 12 da Lei nº 6.360/76.  

g.  No caso de medicamentos de notificação simplificada, constantes na RDC ANVISA nº 

199/2006, deverão ser apresentadas: a notificação de registro válida junto a ANVISA e a cópia 

do rótulo/bula, a fim de permitir a verificação das características técnicas, composição e 

indicação do produto ofertado.  

h. Apresentar Certificação de Boas Práticas de Fabricação por linha de produção/produtos, 

expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, na forma do art. 5º da Portaria 

MS 2.814/98, versão publicada em 18/11/1998, e com base no Acórdão TCU nº 7.783/2015 - 

Segunda Câmara, citando o endereço completo do local de fabricação.  
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i.  Apresentar bula completa e atualizada do produto ofertado conforme o registrado na 

ANVISA/MS.  

5.8.1 Em caso de medicamento biológicos, cumprindo o preconizado pelas RDC/ANVISA 

nº 315/05 e 55/10, deverá ser entregue apresentação de trabalhos científicos fase III 

das indicações aprovadas em bula, que deverão alcançar (contar as indicações que 

são necessárias), desenvolvidos com o respectivo medicamento, realizado pelo 

fabricante, com publicações em revistas científicas indexadas para análise e 

validação prévia.  

5.8.2 Para os itens constantes no Grupo medicamentos manipulados e no Grupo 

Medicamentos manipulados estéreis, constantes na da RDC nº 67/2007, será 

necessária a apresentação da autorização expressa do órgão de Vigilância Sanitária 

Local. 

j.  Apresentar laudo de equivalência farmacêutica no caso de medicamentos genéricos e 

similares, de lote analisado com validade vigente, emitido por laboratório ou centro de 

equivalência farmacêutica, habilitados pela ANVISA, conforme relação de laboratórios disponível 

no sítio eletrônico da agência, em acordo com a RDC ANVISA nº 134/2003 e art. 3º da Lei nº 

9787/99.  

k. Apresentar laudo de controle de qualidade no caso de produtos biológicos não novos, de lote 

analisado com validade vigente, emitido por laboratório habilitado pela ANVISA, conforme 

relação de laboratórios disponível no sítio eletrônico da agência, em acordo com o art. 3º da Lei 

nº 9787/99 e RDC nº 55/2010.  

l. Para verificação da conformidade dos medicamentos, o Pregoeiro contará com o auxílio de 

uma equipe técnica designada por documento do Órgão da Administração Pública. Essa equipe 

emitirá Parecer Técnico, através da análise do cumprimento das exigências documentais com 

base no estabelecido pela legislação sanitária vigente e em respeito à Lei nº 8.666/93.  

m. Caso haja dúvida na documentação apresentada pela licitante, o Pregoeiro poderá, em 

qualquer fase, com suporte técnico de um farmacêutico, em sede de diligência, consultar o 

endereço eletrônico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou utilizar qualquer outro meio 

pertinente para esclarecimentos (inciso VI do § 3º do art. 43 da Lei 8666/1993).  

n. A inobservância das disposições de quaisquer dos itens acima, será motivo de inabilitação da 

Licitante.  

 

6 DA AMOSTRA  

 

a. Havendo necessidade de amostras do produto ofertado, as mesmas serão solicitadas ao 

licitante que provisoriamente estiver classificado em primeiro lugar para a verificação da 

compatibilidade com as especificações desse Termo de Referência e consequente aceitação da 

proposta, no local e prazo indicado no edital.  
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b. Deverão ser entregues no endereço _____________________, no prazo de até __________ 

dias úteis após a solicitação.  

c. A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante, dispor na 

embalagem de informações quanto às suas características, tais como data de fabricação, prazo 

de validade, quantidade do produto, sua marca, número da licitação, dados da empresa, do 

processo de compra a qual pertence e qual item representa no processo, além de estar 

devidamente acondicionada segundo orientações do fabricante.  

d. Serão observadas as características contidas nas embalagens primária e secundária, 

rotulagem, bula, diluente, concentração final pós-reconstituição e/ou diluição, composição, 

indicação, unidade farmacotécnica, número do lote, prazo de validade, prazo de fabricação, tipo 

de embalagem, tipo de borracha utilizada no fechamento da embalagem primária, inclusive 

acessório para preparação e/ou administração e, se obedece a Norma Regulamentadora do 

Ministério do Trabalho e Emprego nº32 – NR32, conforme PORTARIA Nº939 DE 18 DE 

NOVEMBRO DE 2008, que tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a 

implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços 

de saúde. 

 

7 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a. São obrigações da Contratante: 

i. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

ii. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

iii. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido no prazo 

estipulado neste documento; 

iv. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, por meio de 

comissão/servidor especialmente designado; 

v. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

b. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 

c. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 

(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata. 
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Nota explicativa: Considerando o disposto no art. 2º, §4º da IN SLTI/MPOG n. 05, de 2014, o 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias deve ser considerado como o intervalo máximo entre pesquisas 
de preços, observando-se que a situação em concreto pode determinar a diminuição desse intervalo. 

 

8 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto e, ainda: 

i. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 

local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na 

qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, descrição, dose, via de 

administração, forma farmacêutica, embalagem, unidade de fornecimento e validade; 

Nota Explicativa: As indicações referentes ao objeto deverão ser aquelas exigidas no Edital. A 
garantia da qualidade (ou prazo de validade) do objeto deve guardar conformidade com o prazo de garantia 
ou validade exigido no edital ou com aquele ofertado pelo licitante na proposta, se for o caso. 

ii. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

iii. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos no prazo estabelecido anteriormente; 

iv. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede 

a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com 

a devida comprovação; 

v. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

vi. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

vii. Somente poderá ofertar medicamentos com registro no Ministério da Saúde/ANVISA 

válidos. 

1 Se o medicamento em questão for de controle especial, relacionados na 

Portaria nº 344/98 da ANVISA,  deve apresentar também a Autorização 

Especial. 

viii. Deverá possuir Licença Sanitária Estadual ou Municipal e Autorização de 

funcionamento para distribuição de medicamentos válidas. 

ix. Deverá manter seus documentos cadastrais atualizados e regulares junto ao cadastro 

dos fornecedores, que no caso da esfera federal é o SICAF, durante todo o tempo de 

validade da ata. 

x. Deverá fornecer, a qualquer tempo e sempre que solicitado, documentação que 

comprove a conformidade dos produtos ofertados para a licitação (como bulas) e/ou a de 

seus fornecedores e transportadoras com as exigências dos órgãos sanitários. 
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xi. Os medicamentos a serem fornecidos pelas empresas farmacêuticas vencedoras das 

licitações devem ser entregues respeitando a exigência dos seguintes dizeres, seja por 

impressão ou etiquetagem, desde que seja nítido e irremovível em suas embalagens 

secundárias e/ou primárias a expressão: “PROIBIDA A VENDA AO COMÉRCIO”, sem os 

quais não haverá recebimento do produto (Portaria nº2814 de 29 de maio de 1998, art. 

7º);  

xii. A empresa contratada deverá demonstrar expressamente na Nota Fiscal a isenção do 

ICMS para medicamentos que constem na Resolução CONFAZ nº 87/02 e suas 

atualizações, como também no Convênio ICMS nº 162/94 e suas atualizações e 

regulamentações locais;  

xiii.  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

xiv.  Substituir, reparar, corrigir e providenciar a logística reversa, às suas expensas, no 

prazo fixado neste Termo de Referência, do objeto com validade expirada, avarias e/ou 

defeitos quando decorrentes de fato gerado pelo fornecedor ou fabricante; 

xv. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação;  

xvi. Responsabilizar-se pelas providências administrativas e pelos pagamentos de frete, 

seguro, eventuais autorizações para trânsito do material, bem como, pelo cumprimento 

de toda legislação geral e específica de transporte para o item transportado;  

xvii. Responsabilizar-se integralmente por quaisquer danos verificados no medicamento 

ou provocados contra terceiros, até o momento em que o mesmo esteja totalmente 

descarregado no local indicado pela Administração, recebido no endereço indicado e em 

condições de conferência;  

xviii. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

xix. Indicar preposto para representá-la durante a execução do fornecimento; e  

xx. Em caso de cancelamento de registro ou recolhimento por desvio de qualidade 

determinados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) compete ao 

fornecedor registrado o recolhimento e a reposição do medicamento por outro com a 

mesma apresentação que substitua o item recolhido, que atenda as mesmas condições 

técnicas estabelecidas neste edital, para emissão de novo parecer técnico. 

9 DA SUBCONTRATAÇÃO 

17.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

Nota Explicativa: Não se admite a exigência de subcontratação para o fornecimento de 
bens, exceto quando estiver vinculado à prestação de serviços acessórios. Observe-se, ainda, que é 
vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação (Decreto nº 8.538, de 2015, art. 
7º, inciso I e §2º). 
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10 ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

a. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 

exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não 

haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 

continuidade do contrato. 

 

11 CONTROLE DA EXECUÇÃO 

a. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar 

e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 

observados. 

i. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será 

confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade 

competente. 

Nota explicativa: A fiscalização da execução contratual deve ser realizada de forma adequada por 
profissional com experiência na área. É importante, no caso de medicamento, que pelo menos um dos 
responsáveis seja um farmacêutico. 

b. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da 

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, 

de 1993. 

c. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 

falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 

as providências cabíveis. 

 

12 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

a. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 

2002, a Contratada que: 

i. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

da contratação; 

ii. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

iii. fraudar na execução do contrato; 
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iv. comportar-se de modo inidôneo; 

v. cometer fraude fiscal; 

vi. não mantiver a proposta. 

b. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

i. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

ii. multa moratória de .....% (..... por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 

da parcela inadimplida, até o limite de ...... (.......) dias; 

Nota explicativa: A Administração deve decidir, caso a caso, de acordo com o objeto, qual o prazo 
limite para a mora da contratada, a partir do qual a execução da prestação deixa de ser útil para o órgão e 
enseja a rescisão do contrato. Lembre-se que esse modelo é apenas uma sugestão; é possível escalonar 
as multas conforme os dias de atraso, por exemplo. 

iii. multa compensatória de ......% (....... por cento) sobre o valor total do contrato, no 

caso de inexecução total do objeto; 

iv. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

v. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo 

de até dois anos;  

vi. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

vii. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

c. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas e os profissionais que: 

i. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

ii. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

iii. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados. 

d. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
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e. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

f. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

 

13. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

Os materiais objetos deste certame não se enquadram na listagem citada no GUIA PRÁTICO DE 

LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS DA CONSULTORIA JURÍDICA DA UNIÃO – AGU – 3ª Edição de 

edição – MARÇO/2013. 

 

Município de ................................., .......... de ................de .............  

 

__________________________________ 

Identificação e assinatura do servidor (ou equipe) 

responsável 

APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

Considerando a delegação de competência a mim instituída, venho por meio deste aprovar o 

termo de referência deste processo. 

Rio de Janeiro, __________ de ___________________________ de 2016. 

 

__________________________________ 

Identificação da autoridade competente 

Nota explicativa: O Termo de Referência deverá ser devidamente aprovado pelo ordenador 
de despesas (OD) ou outra autoridade competente, por meio de despacho motivado, nos termos do 
art. 9º, §1º do Decreto n. 5.450/2005, indicando os elementos técnicos fundamentais que o apoiam, 
bem como quanto aos elementos contidos no orçamento estimativo e no cronograma físico-financeiro 
de desembolso, se for o caso. Considerando o termo de referência como documento que deve ser 
elaborado em conjunto com um farmacêutico, para o caso de aquisição de medicamento, deveria ser 
assinado por tal profissional, sem prejuízo da assinatura do OD. 
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