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Respostas do Ministério da Saúde sobre a compra do medicamento Soliris pela Tuttopharma 

LLC – 23/2/2018 

A Tuttopharma é autorizada a distribuir esse medicamento no país? 

Conforme a lei de licitações, a Tuttopharma apresentou o menor preço na concorrência. Trata-

se de um produto com registo no Brasil é o mesmo oferecido pelo seu concorrente. O Ministério 

da Saúde defende que o monopólio de distribuição defendido pelo laboratório produtor 

contraria a legislação vigente e cria custos adicionais para os cofres públicos. 

A Multicare, autorizada pela Alexion para distribuição, apresentou proposta para ser 

contratada neste processo? Quais foram as empresas que enviaram propostas? Em caso 

positivo, qual foi o valor apresentado por cada concorrente. 

Atualmente, o Ministério da Saúde está realizando cinco procedimentos de compra para o 

medicamento SOLIRIS. Para a última dispensa de licitação publicada, informamos que a 

Multicare participou do procedimento de propostas, ofertando uma proposta global no valor de 

R$ 23.689.752,00, ao passo que a empresa Tuttopharma apresentou proposta no valor total de 

R$ 23.342.482,80. Somente as duas empresas cotaram dentro do prazo de envio estipulado pela 

pasta. 

A Tuttopharma LLC apresentou documentos necessários para comprovar segurança na 

distribuição do Soliris no Brasil? 

Todas as empresas participantes de certames organizados pela pasta devem ter todas as 

qualificações, caso contrário serão desqualificadas. 

A Anvisa foi consultada neste processo? Em caso positivo, qual foi a manifestação da agência 

reguladora. 

Em relação ao último processo publicado, informamos que este ainda se encontra sob análise 

da ANVISA. Até o presente momento, não recebemos manifestação da Agência. 

Por que uma empresa não autorizada pela Alexion foi contratada por dispensa de licitação 

para a distribuição do medicamento? 

O Ministério da Saúde esclarece que a aquisição do medicamento em questão enquadra-se na 

modalidade do artigo 24, inciso IV da Lei nº 8.666/1993, estando devidamente caracterizado 

como dispensa de licitação. O medicamento é fabricado pela empresa Alexion, que 

realiza preços diferentes internacionalmente, no entanto busca impedir que outros 

distribuidores façam a venda de seus produtos. Como a prática contraria a lei de licitações, 

dando monopólio a um único fornecedor, atualmente o Ministério da Saúde está com 04 

processos de agrupadas em analise pela ANVISA do medicamento SOLIRIS. 

 


