
 
 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

FOLHA DE INFORMAÇÃO/ ESCLARECIMENTO 
 
REFERENTE: PREGÃO Nº 0106/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL  
PROCESSO N.º: 00256.11.07.611.2018  
 
OBJETO: Registro de preços para, eventual, aquisição de Cesta Básica de Alimentos e Kit 
Enxoval para Recém-nascido destinado aos usuários atendidos pelos serviços da Secretaria 
de Desenvolvimento Social e Cidadania – SEDES. 
  
Em resposta ao questionamento de empresa interessada em participar do Pregão em 
referência, informamos: 
 
PERGUNTA: 
 
1 - Observa-se que dentre os Produtos Elencados na Planilha de Preço existem produtos da 
Linha FARMACEUTICA,tais como: 
 
 1.a - ALCOOL 70%    
 1.b - CREME PARA ASSADURA 
 1.c - ESPARADRAPO MICROPORE 
 1.d - TERMOMETRO CORPORAL 
 1.e - ALGODÃO. 
 
Pergunta-se Se está licitando ENXOVAL, que na sua integra é basicamente a linha de tecido 
o fornecedor (licitante) não atender no contrato social estes CNAES, terá ele sua proposta  
desclassificada (até porque se vencedor ele for então como ele  poderá comprar ( emitir nota 
fiscal) já que no contrato social dele não tem estes CNAES. 
 
2 - No Item de nº 18 - Pede-se Dimensões de um conjunto de 2 (dois) produtos (PENTE E 
ESCOVA) ou dois produtos com dimensões completamente distintas com então determinar 
esta dimensão para  dois produtos? 
 
3- No item 3 - CALÇA ENXUTA Registro deste produto no Ministério da Saúde  não se aplica 
tal exigência. 
 
4 - No item 1- Exige-se  Registro no Ministério da Saúde,o Produto é Dispensado de desta 
Exigência,já vem na sua EMBALAGEM     
 
5 - Exigência de Inmetro para os itens 4,5,6,7,8,9 e 10 (roupas para bebê) não se aplica 
 
RESPOSTA: 
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Para fins de esclarecimento,  com base na resposta encaminhada pela Secretaria 
responsável informamos que: 
QUESTIONAMENTO 01:  
 
SOBRE OS TIPOS DE PRODUTOS; 
 
Alguns itens solicitados no LOTE Nº02 realmente são da linha farmacêutica, mais não menos 
importante para a composição do Kit Enxoval. Sabe-se que para participar do processo 
licitatório o seu CNAES, e natureza do ramo de atividade, deverão ser compatíveis com os 
produtos licitados. Uma vez que para fornecimentos dos itens o licitante ganhador deverá 
esta apto à emissão de Nota Fiscal. 
 
QUESTIONAMENTO 02:  
 
SOBRE A DIMENSÃO DOS PRODUTOS (ITEM Nº18); 
 
A exigência solicitada em Edital no que tange a DIMENSÃO dos produtos (Item N º18) é de 
que tenham dimensões aproximadas à (A X L X P): 21 X 9.30 X 5 CM. Logo tamanhos 
parecidos. 
 
QUESTIONAMENTO 03 e 04 :  
 
OS QUESTIONAMENTOS REALIZADOS SOBRE OS ITENS, FRALDA DESCARTAVÉL E 
CALÇA PLASTICA ENXUTA; 
 
É solicitado em Edital que seja apresentado documento que comprove a Regularização da 
Empresa através da Autorização de Funcionamento da Fabricante do Produto Cotado e não 
registro do produto (Exigência E), conforme legenda do Campo exigência para o lote 02 
na pág. 38. 
Sugerimos consulta no site do INMETRO no seguinte endereço: 
http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/empresas/autorizacao-de-
funcionamento. 
 
QUESTIONAMENTO 05:  
 
SOBRE A AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO/REGISTRO NO IMETRO OU ÓRGÃO 
COMPETENTE; 
 
A exigência solicitada em Edital no que tange a comprovação dos produtos em que não se 
aplicam a certificação é de que seja seguida a observação constante na pág. 38 na 
legenda do campo exigência para o lote 02 do referido edital onde descreve: 
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  OBS: “Caso o produto seja dispensado do registro, deverá ser 

apresentada para a comercialização dos mesmos às comunicações do 

início de fabricação dos produtos ao órgão competente, (Ministério da 

Saúde) ou documento impresso do site oficial da ANVISA "Relação de 

Produtos Dispensados de Registro (PRODIR) constando nome do 

fabricante/marca, conforme Resolução vigente da ANVISA - Agencia 

Nacional de Vigilância Sanitária”. Edital do pregão n.º 0106/2018 

(presencial) – COMPEL. 

 

Desta forma, entende-se que deverá ser apresentada a comunicação do inicio de fabricação 
dos produtos ao órgão competente, seja ele qual for. 
 
Além disso, é importante ressaltar que em função da Lei nº 8.078, de setembro de 1990, o 

Código de Defesa do Consumidor, define, em seu artigo 39, parágrafo VIII, que na ausência 

de regulamentos técnicos, os produtos devem ser colocados no mercado em conformidade 

com as normas técnicas. 

 
Em 04/07/2018. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Monique de Jesus Fonseca 

Pregoeira da COMPEL 


