
 

FOLHA DE INFORMAÇÃO 
 

REFERENTE: PREGÃO N.º 159/2016 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE 
 
Em resposta ao questionamento de uma empresa interessada em participar da licitação em referência, comunicamos aos 
interessados a pergunta e resposta: 
 

1) PERGUNTA: 
 
..." O material descrito vem com uma restrição, pois não existem fitas para autoclave com registro " 
 
RESPOSTA DO SETOR SOLICITANTE:  
 
 
 Em resposta ao questionamento sobre o lote 01 -  FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE MEDINDO 19MMX30M , referente a 

exigência 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). Informamos que fora efetuado diligencia junto a ANVISA, 

afim de subsidiar a resposta acerca do questionado, e pela ANVISA, nos fora respondido que: 

"...informamos que em conformidade com a legislação sanitária vigente - Resolução RDC 185/2001, um produto para ser 

considerado para saúde deve ser destinado à prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou anticoncepção e que não 

utilize meio farmacológico, imunológico ou metabólico para realizar sua principal função em seres humanos, podendo, 

entretanto ser auxiliado em suas funções por tais meios.  Assim sendo, o produto “Fita para autoclave” não é considerado 

produto para a saúde, não sendo necessário cadastro ou registro nesta GGTPS/ANVISA". 

Diante dos fatos a data de abertura do certame será adiado para o dia 13/12/2016 às 09:00h. 

 
O edital reformulado encontra-se à disposição nesta página. Arquivo: PP-159-2016-SAUDE-R1.PDF 
 
 
Em 30/11/2016. 
 
 
 Atenciosamente, 
 
 
Ana Carolina da Silva dos Santos 
Pregoeira da COSEL/SAÚDE 
 
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI


