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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
PREGÃO N.º 193/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de material odontológico (filme periapical, filme radiográfico, 
fixador, revelador, cartela para raio-X, colgadura, curetas de gracey, periodontal e dentinária, gengivótomo, 
sondas, aplicador de hidróxido de cálcio simples e duplo) para atender as Unidades de Saúde e ao Centro de 
Especialidades Odontológicas do município de Camaçari – BA. 

 
DATA DE ABERTURA: 19/06/2018. 

 
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  
 
Insurge-se a empresa interessada em participar do Pregão em referência, com os seguintes 
questionamentos: 

 
PERGUNTA/ESCLARECIMENTO  
 
A Cordeiro Carapiá Comercio de Produtos Hospitalares Ltda., CNPJ N° 09.090.958/0001-95 vem informar a 
esta Comissão de Licitação a sua desclassificação injusta e equivocada no lote 02 do referido pregão acima 
bastante identificado. 
 
DAS RAZÕES: 
Revelador e fixador são produtos de caráter químico, não tendo portanto qualquer relação como produtos 
para saúde, isso fica claro no Art. 3º a RDC 185 de 22. 10. 2001 no seu anexo II in verbis. Na relação 
atualizada da RDC 185 em 2017 ela aparece como parte de produtos para saúde conforme redação dada 
abaixo: 
 
“CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE 
PRODUTOS PARA SAÚDE 
 
1. Câmera fotográfica de uso geral 
2. Equipamento de informática de uso geral 
3. Filme fotográfico comum de uso geral 
4. Fixador ou revelador de filmes 
5. Gravador de imagens 
6. Impressora 
7. Monitor de vídeo 
8. Óleo lubrificante” 
 
Como podem ver, ela figura dentro de um grupo onde tem impressora, óleo lubrificante, equipamentos de 
informática, monitor de vídeo e filme fotográfico comum ou de uso geral e câmera fotográfica, produtos dos 
quais não tem nenhuma relação ou controle sanitário pela ANVISA/MS. Por tanto não faz sentido a nossa 
desclassificação. 
 
DO PEDIDO: 
Solicitamos que seja reestabelecida a nossa justa classificação para o lote 02 em obediência ao princípio 
Constitucional da Isonomia, moralidade, economicidade e da eficiência, obedecendo a melhor doutrina 
possível. 
 
DOS ESCLARECIMENTOS 
 

Em resposta ao questionamento de empresa interessada em participar do Pregão em referência, e com 
fundamento na resposta expedida pela Secretaria solicitante, informamos:  
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“O motivo da reprovação da empresa Cordeiro Carapiá no lote 02 foi por não apresentar autorização de 
funcionamento do fabricante emitido pela ANVISA e não pelo argumento apresentado pela empresa. Apesar 
de ter sido exigido em edital o registro do produto emitido pela ANVISA, foi acatada a argumentação 
da isenção do registro após a análise da  documentação apresentada por todos os licitantes.”. 
 
Pelo motivo exposto, fica mantida a desclassificação da licitante para o Lote 02.  

 
 

Camaçari, 03 de setembro de 2018. 
 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 
Ana Paula Souza Silva 

Presidente/Apoio 
 

 
Priscila Lins dos Santos 

Pregoeira 
 

 
Vanuzia da Silva Guedes 

Apoio 
 

 
Monique de Jesus 

Fonseca 
Apoio 

 


