
 
FOLHA DE INFORMAÇÃO - QUESTIONAMENTO 

 
REFERENTE: PREGÃO Nº 082/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL  
 
PROCESSO N.º: 00527.11.07.611.2017  
 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de fralda descartável, para atender a Prefeitura 
Municipal de Camaçari. 
 
PERGUNTA: 
 

1) Em relação ao a solicitação descrita abaixo, No caso é o nosso alvará da vigilância 
sanitária. Mais o laudo do fabricante. 
 
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). 
 

2) E quanto a mostra do produto, não será necessário entregar no ato do certame, tendo o prazo 
de dois dias para apresentação do mesmo, confere. 
 

3) Como não tem especificando no edital o produto é cotado por unidade ou pacote? 
 
RESPOSTA: 
 

1) 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)” deverá ser apresentada juntamente com a Proposta de 
Preço na abertura do Certame. Já o “Certificado ou Declaração ou Alvará Sanitário, emitido 
por órgão competente, que comprove que a empresa foi vistoriada pelo serviço de Vigilância 
Sanitária estadual ou municipal, ou pelo serviço de inspeção federal, estadual ou municipal do 
setor de agricultura, no prazo estabelecido oficialmente” e o “Alvará de Licença e 
funcionamento emitido pela Secretaria da Fazenda Municipal da sede do Licitante” deverão 
ser apresentados na documentação de Habilitação. O Edital foi devidamente retificado, bem 
como nova data de abertura da sessão. 

 
2) Conforme Edital, a licitante arrematadora do lote/item, terá o prazo de 2 (dois) dias úteis 

contados a partir da sessão de abertura da licitação, para apresentar amostra dos item (s)/lote 
(s), juntamente com seus respectivos catálogos, que deverão ser protocolados na Comissão 
Setorial Permanente de Licitação. 

 
3) A Unidade de Fornecimento é UN (Unidade). 

 
Em 10/10/2017. 
 
Atenciosamente, 
 
Priscila Lins dos Santos 
Pregoeira da COMPEL 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI


