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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
PREGÃO N.º 0088/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL 
 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de sonda de folley, eletrodo para monitorização cardíaca, 
extensão para aspiração e oxigênio, absorvente, algodão, avental e frasco umidificador, para atender as 
Unidades de Saúde do município de Camaçari-BA. 
 
DATA DE ABERTURA: 12/06/2019. 

 
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  
 

Insurge-se a empresa interessada em participar do Pregão em referência, com o seguinte 
questionamento; 

 
PERGUNTA/ESCLARECIMENTO  
  
Estão exigindo para o lote 07 absorvente higiênico para uso hospitalar conforme o seu campo de exigência 
letra “C” e “D” estão exigindo apenas o catalogo e à amostra do produto, acontece que este produto é 
regulamentado pela Anvisa, através da Portaria nº 1480, de 31 de dezembro de 1990, onde isenta 
absorventes e fraldas do registro na Anvisa, mas, não isentam ás empresas que fabricam, importam ou 
distribuam de possuírem Autorização de Funcionamento AFE Anvisa/MS conforme determina a Lei 6.360 de 
23 de Setembro de 1976 regulamentada pelo Decreto 8.077 de 14 de Agosto de 2013 que diz “Art. 2º O 
exercício de atividades relacionadas aos produtos referidos no art. 1o da Lei no 6.360, de 1976, 
dependerá de autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa e de licenciamento dos 
estabelecimentos pelo órgão competente de saúde dos Estados, Distrito Federal ou Municípios, 
observados os requisitos técnicos definidos em regulamento desses órgãos.” Para que fiquem bem 
claro quanto a interpretação dada pelo referido artigo apresentamos abaixo o que diz o artigo 1º da Lei 
6.360/76 no seu caput: “Art. 1º - Ficam sujeitos às normas de vigilância sanitária instituídas por esta Lei os 
medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, definidos na Lei nº  5.991, de 17 de 
dezembro de 1973, bem como os produtos de higiene, os cosméticos, perfumes, saneantes 
domissanitários, produtos destinados à correção estética e outros adiante definidos.” Por tanto, é parte 
integrante da exigência obrigatória por parte dos entes Público exigir daqueles que desejem participar dos 
processos licitatórios na condição de fabricantes, importadores ou distribuidores terem a referida Autorização 
para Armazenar Produtos de Higiene e Cosméticos, Distribuir Produtos de Higiene e Cosméticos, Transportar 
Cosméticos e Prod. de Higiene, está na Lei de forma cristalina. 
A não exigência da referida Autorização da Anvisa, dá margem para que empresas sem a menor qualificação 
técnica e ás aventureiras participem do processo licitatório, tolhido aquelas que cumprem rigorosamente os 
ditames da Lei. 
 
DO PEDIDO 
 
Diante dos fatos e alegações apresentadas, cumprindo os princípios constitucionais da: legalidade; 
impessoalidade; moralidade; igualdade; probidade administrativa; vinculação ao instrumento convocatório; 
julgamento objetivo, e, dos que lhes são correlatos, e pela melhor doutrina possível a inclusão da letra “A” do 
anexo II contidas na “. LEGENDA DO CAMPO EXIGÊNCIA (COMO CRITERIO DE CLASSIFICAÇÃO DE 
PROPOSTA), para o lote 07 do Pregão Eletrônico acima bem identificado. 
Certo de que tomará as providencias e contando com as V.Sas. compreensões agradecemos desde já. 

 DO ESCLARECIMENTO 

Em resposta ao questionamento de empresa interessada em participar do Pregão em referência, 
informamos: 
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Preliminarmente, cabe informar que as condições editalícias forma definidas no combatido instrumento 
convocatório, com a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que orienta maior ou 
menor exigência.  
  
No entanto, informamos que foi anexada no site do Banco do Brasil a seguinte informação: 
 
“Em virtude da alteração da especificação do LOTE 07 não ter ocorrido em tempo hábil para as devidas 
modificações no portal do Banco do Brasil, comunicamos que este lote será REVOGADO posterior a 
realização desta licitação em epigrafe, sendo que este lote será licitado em momento oportuno pela 
Secretaria de origem.” 
 
Em tempo, consideramos pertinente o questionamento de empresa interessada e o encaminharemos a 
Secretaria solicitante para futuras colocações. 

  
 
 
Atenciosamente, 
Vanuzia Guedes 
PREGOEIRA DA COMPEL 
Fone: 3621.6776 
 

 
 

 


