
 
FOLHA DE INFORMAÇÃO – RETIFICAÇÃO  

 
REFERENTE: PREGÃO Nº 042/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL  
 
PROCESSO N.º: 00006.11.07.611.2018  
 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de material de limpeza (sabonete líquido, sabão em 
pó e hipoclorito de sódio) para futuras contratações de acordo com a necessidade e Conveniência 

da Administração Municipal de Camaçari. 
 

Onde-se-lê: 
 

LEGENDA DO CAMPO EXIGÊNCIA (COMO CRITERIO DE CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA DEVERÁ APRESENTAR NA SESSÃO 

A Autorização de funcionamento do licitante e do fabricante do produto cotado, expedido pela Agencia de Vigilância Sanitária – 
ANVISA/MS. Poderá ser apresentada a publicação no Diário Oficial da União.  

B 

Certificado do Registro do produto cotado, no Ministério da Saúde, conforme Lei nº 6.360/76 e Decreto 8.077/2013 ou publicação 
no Diário Oficial da União. Os produtos contemplados pela Resolução – RDC N.º 199/06 ANVISA, de 26 de outubro de 2006, 
devem seguir os dispostos na mesma. Em caso de registro vencido, o fornecedor deverá apresentar as Certidões de Registro 
vencidas e todos os pedidos de revalidações (Petição 1 e 2) com o carimbo do Protocolo do Ministério da Saúde perfeitamente 
legível, para averiguação do prazo previsto conforme Decreto 8.077/2013 e RDC 31/2014. Tratando-se de produtos dispensados 
de registro, que figurem em relações elaboradas pela ANVISA, deverá ser apresentado o cadastramento ou a comprovação de 

dispensa. 

C 

Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha de produção/produto- CBPFC, expedido pela 
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Caso o produto cotado seja importado, a licitante deverá 
apresentar o documento exigido nesta alínea, emitido pela Autoridade Sanitária do país de origem do produto, 
devidamente traduzido por tradutor juramentado, ou laudo de inspeção emitido pela autoridade sanitária brasileira 
com validade de 01 (um) ano. Em caso de CBPFC vencido, este deve estar acompanhado da “petição de 
renovação” e “comprovante de protocolo da ANVISA”, conforme RDC 39/13 e Lei nº 11.972/09. 

 
Leia-se: 
 

LEGENDA DO CAMPO EXIGÊNCIA (COMO CRITERIO DE CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA DEVERÁ APRESENTAR NA SESSÃO 

A Autorização de funcionamento do fabricante do produto cotado, expedido pela Agencia de Vigilância Sanitária – ANVISA/MS. 
Poderá ser apresentada a publicação no Diário Oficial da União.  

B 

Certificado do Registro do produto cotado, no Ministério da Saúde, conforme Lei nº 6.360/76 e Decreto 8.077/2013 ou publicação 
no Diário Oficial da União. Os produtos contemplados pela Resolução – RDC N.º 199/06 ANVISA, de 26 de outubro de 2006, 
devem seguir os dispostos na mesma. Em caso de registro vencido, o fornecedor deverá apresentar as Certidões de Registro 
vencidas e todos os pedidos de revalidações (Petição 1 e 2) com o carimbo do Protocolo do Ministério da Saúde perfeitamente 
legível, para averiguação do prazo previsto conforme Decreto 8.077/2013 e RDC 31/2014. Tratando-se de produtos dispensados 
de registro, que figurem em relações elaboradas pela ANVISA, deverá ser apresentado o cadastramento ou a comprovação de 

dispensa. 

C 

Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha de produção/produto- CBPFC 
(FABRICANTE), expedido pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Caso o produto cotado 
seja importado, a licitante deverá apresentar o documento exigido nesta alínea, emitido pela Autoridade Sanitária 
do país de origem do produto, devidamente traduzido por tradutor juramentado, ou laudo de inspeção emitido pela 
autoridade sanitária brasileira com validade de 01 (um) ano. Em caso de CBPFC vencido, este deve estar 
acompanhado da “petição de renovação” e “comprovante de protocolo da ANVISA”, conforme RDC 39/13 e Lei nº 
11.972/09. 

 
 
Em 05/03/2018. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Christian Moraes Pinheiro 
Pregoeira da COMPEL 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI


