
 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 
FOLHA DE INFORMAÇÃO 

 
REFERENTE: PREGÃO N.º 076/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL- Registro de Preços para aquisição de cadeira 

odontológica, mocho, fotopolimerizador, equipo, amalgamador, para atender as Unidades de Saúde do município. 
 

Em resposta ao questionamento de uma empresa interessada em participar da licitação em referência, 
comunicamos aos interessados a resposta: 
 

01 PERGUNTA: 

 

“(...) A Divimed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda., CNPJ Nº 02.421.679/0001-18, vem questionar esta Comissão de 

Licitação quanto as exigências do registro e autorização de funcionamento dos produtos na ANVISA nos itens 01, 03 e 04 do 

Pregão acima identificado. 

DOS FATOS: 

 Acontece que no item 01, 03 e 04 do referido edital, não estão solicitando à autorização de Funcionamento e os Registros da 

Anvisa conforme preceitua a Lei 6.360 de 23 de Setembro de 1976, onde todos os produtos elencados e considerados produtos 

para a saúde exige-se os registros ou certificado de dispensa do referido registro, o poder Público não pode de forma imperativa 

adquirir produtos dos quais não contemplam tal norma reguladora, o registro é a forma legal, segura e requisito para o poder 

Público contratar com o setor privado. 

Nenhuma empresa que não tenha a Autorização da Anvisa, não pode Fabricar, embalar, distribui, comercializar produtos para 

saúde. 

 DO PEDIDO 

Diante dos fatos, solicitamos desta Comissão de Licitação, que inclua em seu edital tal exigência, afastando assim, que 

aventureiros venham a comercializar produtos que não seja registrados ou conhecidos da Agencia Nacional de Vigilância 

Sanitária - Anvisa. (...) (..).” 

 
 

 
RESPOSTA:  
 

Manterá- se as exigências conforme o edital  
 
02 PERGUNTA: 

 

“...A Divimed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda., CNPJ Nº 02.421.679/0001-18 vem informar a 
esta Comissão de Licitação que nos Itens 01 a 05 para que se faça o julgamento objetivo da proposta, 
se faz necessários a exigência de catálogos apresentando todas ás características do produto 
(equipamentos) a ser comprado, como podem observar no campo de exigências do anexo II, não há 
nenhuma exigência. 
Não pode o Órgão Público comprar tais produtos com os olhos vendados, pois, seria uma temeridade 
adquirir aquilo que não foi visto, do qual não se tem conhecimento. 
Diante do exposto faz-se necessários ás correções necessárias apontadas a bem do erário Público, 
obedecendo o Princípio Constitucional da Publicidade....” 
 
RESPOSTA:  

 

Manterá- se as exigências conforme o edital  
 
 

O Pregoeiro informa que a DATA DE ABERTURA FICA PARA O DIA: 04/10/2017 às 14h00min. 

Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br tel. (71) 3621- 6665. Camaçari, Em12/05/2017. 
 

Atenciosamente, 

Diego Manoel Oliveira da Paixão 
Pregoeiro da COMPEL 

http://www.compras.camacari.ba.gov.br/

