
 
 

FOLHA DE INFORMAÇÃO – QUESTIONAMENTO  
 
REFERENTE: PREGÃO Nº 071/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL  
 
PROCESSO N.º: 00505.11.07.611.2017  
 

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de hipoclorito, para atender as Unidades de Saúde do 
município. 
 
Em resposta ao questionamento de empresa interessada em participar da licitação em referência, 
comunicamos aos interessados: 
 
PERGUNTA: 
 

Conforme pedido de esclarecimento anterior, onde demonstramos não ser necessário que o Licitante 
Distribuidora possua AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA LICITANTE JUNTO A ANVISA/MS, a 
própria resposta fornecida pela COMPEL, nos dar razão de que só é necessário o ALVARÁ DE 
FUNCIONAMENTO JUNTO A ANVISA/MS, do fabricante do produto. Vossa resposta:"RESPOSTA: Em 
resposta ao questionamento da empresa interessada em participar do referido Pregão, a Comissão 
esclarece que o produto ora licitado é para ser utilizado especificamente nas unidades de saúde do 
município de Camaçari, logo se faz necessário tal exigência para que o órgão responsável pela solicitação 
possa avaliar a qualidade e procedência do produto bem como o teor de concentração do sódio. Em 
05/10/2017. Atenciosamente, Vanilda Carmen Pinto de Sá Pregoeira da COMPEL".Vemos aí, que mesmo 
que o Licitante possua o Alvará da Anvisa, neste Alvará não constará nenhuma informação sobre avaliar a 
qualidade e procedência do produto bem como o teor de concentração do sódio, por não o Licitante 
o fabricante do produto. Desta forma, insistimos em dizer que não é necessário a empresa Licitante 
possuir o Alvará de Funcionamento junto a ANVISA/MS. 
 

 

 RESPOSTA: 

Em resposta ao questionamento da empresa interessada em participar do referido Pregão, a Comissão reitera a 

decisão de manter a exigência A, e informa que nos pregões anteriores 209/2013, 021/2015 e 034/2016 

solicitamos a Autorização de funcionamento da 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. 

(VISA/ANVISA). E obtevemos êxito na execução do processo. 

 
Em 06/10/2017. 
 
 
Atenciosamente, 
 
Vanilda Carmen Pinto de Sá 
Pregoeira da COMPEL 
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI


