
FOLHA DE INFORMAÇÃO 
 
REFERENTE: PREGÃO Nº 144/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL 
 
PROCESSO N.º: 00220.11.07.611.2021. 
 
Objeto: Registro de preços para aquisição de cateter nasal para oxigênio, para atender as Unidades de Saúde 
do município. 
 
Em resposta ao pedido de esclarecimento de empresa interessada em participar da licitação em referência e 

com fundamento na resposta expedida pela Secretaria solicitante, informamos; 

 

QUESTIONAMENTO: 
  
  
A Divimed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda., CNPJ N° 02.421.679/0001-18, vem questionar junto a esta 
Comissão de Licitação, os critérios adotados quanto às exigências no anexo II contidas na “. LEGENDA DO 
CAMPO EXIGÊNCIA (COMO CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA).” Nos lotes 01 ao 06 cateter 
nasal para oxigênio nos tamanhos 6, 08, 10, 12 e 14. 
  
DOS FATOS: 
  
Estão exigindo para os lotes 01 ao 06 cateter nasal para oxigênio nos tamanhos 6, 08, 10, 12 e 14 conforme 
consta no campo de exigência letra “A” e “B” da Licitação acima bem identificada. 
Estão exigindo apenas o catálogo e à amostra do produto, acontece que este produto é regulamentado pela 
Anvisa, através da Lei Nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 como também A RDC nº 185, de 22 de outubro de 
2001 onde exige que o produto a ser licitado sejam registrados na Anvisa. 
Também, por força da Lei exige-se que fabricantes e Licitantes tenham  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 fique 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 que diz: “Art. 1º - O controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos, em todo o território nacional, rege-se por esta Lei.” 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 conforme está 
condicionada no Art. 2º da Lei 6.360 de 1976 que diz: “Art. 2º Somente poderão extrair, produzir, fabricar, 
transformar, sintetizar, purificar, fracionar, embalar, reembalar, importar, exportar, armazenar ou expedir os 
produtos de que trata o Art.1 as empresas para tal fim autorizadas pelo Ministério da Saúde e cujos 
estabelecimentos hajam sido licenciados pelo órgão sanitário das Unidades Federativas em que se localizem.” 
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 às aventureiras participem do processo licitatório, tolhido o direito 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; do 
julgamento objetivo, e, dos que lhes são correlatos, e pela melhor doutrina possível a inclusão das exigências 
da apresentação do registro dos produtos na ANVISA e da AFE –Autorização de Funcionamento da Empresa 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



na ANVISA no anexo II “. LEGENDA DO CAMPO EXIGÊNCIA (COMO CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE 
PROPOSTA), para os lotes 01 ao 06 do Pregão Eletrônico acima bem identificado. 
Certo de que tomará as providências e contando com as V.Sas compreensões agradecemos desde já. 
 

 

RESPOSTAS:  

 

 



 

 
 

 

 

 

 
Em 28/07/2021 

 

Atenciosamente,  

 

Aracele Santos de Oliveira 

Pregoeira da COMPEL 


