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Paço do Lumiar,  
13 de Janeiro de 2023. 

 

OFÍCIO Nº 001/2023 – VITAL FORTE HOSPITALAR 
 
A 

Prefeitura Municipal de Imperatriz 
Comissão Permanente de Licitação – CPL  
 

REF: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 002/2023       
 
ASSUNTO: SUGESTÃO ESTIMATIVA DE PREÇOS  

 
            A empresa VITAL FORTE HOSPITALAR LTDA, sediada na Avenida Santa Edwiges, Qd. 
11, Nº 19, Vila São José II – Paço do Lumiar/MA, inscrita no CNPJ sob Nº 33.758.116/0001-43 e 

Insc. Estadual Nº 12.603.386-2 vem através deste ofício, respeitosamente, solicitar alguns 
esclarecimentos a respeito do edital publicado por esta CPL para o Pregão Eletrônico Nº 
002/2023 da Prefeitura Municipal de Imperatriz. 
 

 Inicialmente observamos a tempestividade do pedido, dentro do prazo editalício, que finda 
em 18/01/2023. 
 

Continuamente e visando evitar o fracasso deste processo de compra o questionamento 
desta empresa em sede de esclarecimento diz respeito aos preços estimados dos seguintes itens 
do edital em epígrafe: 

 
 01 e 02 – Albumina humana, concentração 20%, uso injetável; 

 03 e 04 – Cloreto de sódio, concentração 0,9%, forma farmacêutica solução injetável, 

característica adicional: sistema fechado, bolsa, frasco isento de PVC – 100ML; 

 05 e 06 – Cloreto de sódio, concentração 0,9%, forma farmacêutica solução injetável, 

característica adicional: sistema fechado, bolsa, frasco isento de PVC – 250ML; 

 07 e 08 – Cloreto de sódio, concentração 0,9%, forma farmacêutica solução injetável, 

característica adicional: sistema fechado, bolsa, frasco isento de PVC – 500ML; 

 09 e 10 – Cloreto de sódio, concentração 0,9%, forma farmacêutica solução injetável, 

característica adicional: sistema fechado, bolsa, frasco isento de PVC – 1.000ML; 

 11 e 12 – Glicose concentração 5%, indicação: solução injetável, característica adicional: 

sistema fechado. Bolsa 500ml; 

 13 e 14 – Miconazol nitrato, dosagem: 20mg,g. apresentação: creme + aplicador. Tubo 

80g; 

 17 e 18 – Tramadol cloridrato, dosagem 100mg. Ampola 1ml. 

 
Informamos que após análise dos preços de mercado praticados hodiernamente para os 

produtos acima, percebe-se que há discrepância entre o valor estimado descrito no edital e o valor 
praticado pelos fabricantes no mercado atual. 

 

Neste sentido, a empresa Vital Forte Hospitalar indica a revisão dos valores estimados, 
visando a plena e ampla condição de participação. 
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Ainda, com o intuito de assistir esta CPL, a empresa envia sugestão de preços condizente 

com o valor de mercado dos produtos, que pode ser facilmente constatada em solicitação de 
cotação com qualquer fabricante de soluções no mercado nacional. 
Segue esta sugestão: 

 
 01 e 02 – R$208,00; 

 03 e 04 – R$6,90; 

 05 e 06 – R$7,40; 

 07 e 08 – R$8,20; 

 09 e 10 – R$13,00; 

 11 e 12 – R$8,00; 

 13 e 14 – R$13,00; 

 17 e 18 – R$8,00. 

 
Colocado este questionamento, a empresa aguarda posicionamento desta CPL o quanto 

antes, tendo em vista que o certame está marcado para o dia 24 deste mês. 

  
A empresa ressalva ainda que o único intuito deste requerimento é o melhor decorrer deste 

processo licitatório, para que itens supracitados não fracassem, dando margem à ampla 

concorrência sob o real preço praticado no mercado e atendendo, sem restar qualquer dúvida, as 
reais necessidades das unidades sob gerenciamento desta Prefeitura.   
 

Desde já se agradece a compreensão e aguarda-se posicionamento a respeito.  
 

Respeitosamente,   

 
 
  

  

 

VITAL FORTE HOSPITALAR 
Isadora Santos Melo 
Ass. Administrativo 
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