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Assunto

Re: Informações PP 41/2017 A/C: Marilene

De

<licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br>

Para

<licitacao@inovamedrs.com.br> , <licitacao09@inovamedrs.com.br> ,
<ivandamas@mirassolmed.com.br> , <licitacoes@dupatri.com.br> ,
<licitacao3@futuramedicamentos.com.br> , <GARANTIASSP@CIAMEDRS.COM.BR> ,
<heidisonpr@hotmail.com> , <sorocaba@dimacimg.com.br> , <kellimendes@uol.com.br> ,
<Hos13401@cristaliafv.com.br> , <licitacao01@vitalhospitalar.com.br> , <aglon@aglon.com.br>
, <captacao@licimed.com.br> , <cholmed@uol.com.br> , <evelin.teixeira@rioclarense.com.br> ,
<aglon@aglon.com.br> , <germanooo@gmail.com> ,
<LICITACOES1@RAPMEDICAMENTOS.COM.BR> , <LICITACAO@ATIVAHOSP.CoM.BR> ,
<vendaspublicas4@atons.com.br> , <uelington@licitacao.com.br> ,
<vendaspublicas4@atons.com.br> , <licitacao@grupoemporio.com.br> ,
<rodrigo@dentalpassaro.com.br> , <licitacao@volpidistribuidora.com.br> ,
<rafael@redeportal.com.br> , <licitacao@maxmedical.med.br> , <correarpr@hotmail.com> ,
<proestetica.ace@gmail.com> , <dlc@saltodepirapora.sp.gov.br> ,
<tnogueira@valinpharma.com.br> , <interlab@interlab.com.br> , <licitacoes@fragnari.com.br> ,
<licitacoes@rioclarense.com.br> , <sandra.novaes@dakfilm.com> , <directsul@directsul.com.br>
, <loja@cirurgicacalifornia.com.br> , <licitacoes@dupatri.com.br> ,
<francisco.vale@hospfar.com.br> , <vera_direct@hotmail.com> , <epatron@uol.com.br> ,
<leonardo.araujo@rioclarense.com.br> , <editais@licitalicitacoes.com.br> ,
<fortunatomiguel@uol.com.br> , <LICITA04@PROMEFARMA.COM.BR> , <aglon@aglon.com.br> ,
<COMERCIAL@DROGAFONTE.COM.BR> , <apoio@bionatus.com.br> ,
<GARANTIASSP@CIAMEDRS.COM.BR> , <licitacao.licitasys@gmail.com> ,
<licitacao@pratidonaduzzi.com.br> , <mottebah@gmail.com> , <marcotron@live.com>
, presencial03@ciamedrs.com.br. <regionalspc.bio@cristalia.com.br> ,
<loja@cirurgicacalifornia.com.br> , <marcolicitacoes@hotmail.com> ,
<ricardorodriguesrepresentacao@hotmail.com> , <patymunaro@hotmail.com> ,
<lmsuprimentoslc@gmail.com>

Cópia

almoxarifado medicamentos <almoxarifadosaltodepirapora@gmail.com>
<dlc@saltodepirapora.sp.gov.br>

Data

08.05.2017 08:20

,

<CAMKhR7Ek8nr4DYGMN5Z=7NWUU267BnxRK6dO=n2ENQeUXsfStA@mail.gmail.com>
Bom dia
Segue resposta ao questionamento.
 O prazo de validade dos medicamentos não deverá ser inferior a 12 meses, a contar da data da entrega
do produto.
Grata
Marilene Cruz

Em 08.05.2017 07:50, almoxarifado medicamentos escreveu:
Bom dia
Seguimos o Manual do Ministério da Saúde: AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS
Pág 24
Validade do medicamento:
· Os medicamentos devem ser entregues por lotes e data de
validade, com seus respectivos quantitativos na nota fiscal.
· Todos os lotes deverão vir acompanhados de laudo analíticolaboratorial,
expedido pela empresa produtora/titular do
registro na Anvisa e/ou laboratório integrante da Rede
Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde (Reblas).
 O prazo de validade dos medicamentos não deverá ser
inferior a 12 meses, a contar da data da entrega do produto.
O edital deve dispor sobre o prazo de medicamento, quando
da entrega. Sugerimos que os medicamentos sejam
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da entrega. Sugerimos que os medicamentos sejam
entregues com prazo equivalente a, no mínimo, 75% de
sua validade, contados da data de fabricação. Por exemplo,
se o medicamento possui validade de 24 meses contados
da data de fabricação, quando da entrega deverá possuir,
no mínimo, 18 meses.
Segue, em anexo o Manual.
Estou a disposição para maiores esclarecimentos.

Att
Loreci

Livre de vírus. www.avast.com.
Em 5 de maio de 2017 15:14, <licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br> escreveu:
No termo de referência não citava a validade mínima exigida na jara da entrega dos medicamentos.
Qual será o prazo de validade exigido para a entrega? Tem norma que regule isso?

Grata

Marilene Cruz

 Mensagem original 
Assunto:Informações PP 41/2017 A/C: Marilene
Data:05.05.2017 15:04
De:Licitação <licitacao@inovamedrs.com.br>
Para:licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br

Prezada Marilene;
Qual será o prazo de validade dos medicamentos exigido no ato da entrega?
Grato;

Elias Dobrovolski
Setor de Documentação
Skype: inovamed.licitacao06
Rua Rubens Derks, 105
CEP: 99706300 | Erechim – RS
Fone: (54)35224273 | (54)9 96539009(whatsApp)
www.inovamedrs.com.br

Sr. Cliente:
Buscando melhor atendêlo, disponibilizamos novos acessos em nosso site: www.inovamedrs.com.br

⇨ Primeiro devese efetuar o cadastro no site para ter acesso a todas informações disponibilizadas, para isso
basta seguir os passos abaixo:
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basta seguir os passos abaixo:
↳ Dentro do site, clique no botão Acesso Cliente.
↳ Quero me cadastrar na Inovamed.
↳ Preencha com seus dados.
* Em até 24 horas seu cadastro será ativado.

⇨ Acessos disponíveis em nosso site:

↳ Para consulta/impressão de documentos, acesse a aba Documentação;
↳ Para 2ª via de boletos/pagamentos, acesse a aba 2ª via de boleto;
↳ Para solicitar orçamentos (compra direta/prévia de produtos), acesse a aba Produtos;
↳ Para acompanhar seu produto, acesse a aba Acompanhe seu pedido;
↳ Para outras informações/sugestões/reclamações, acesse a aba Contato;

A equipe Inovamed agradece a sua preferência.


Loreci F. Verdi
Farmacêutica  CRF 21.196
Almoxarifado de Medicamentos
Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora  SP
(15)34919410 Ramal 9427
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