
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

FOLHA DE INFORMAÇÃO 
 
REFERENTE: PREGÃO Nº 015/2020 (PRESENCIAL) – COMPEL  
 
PROCESSO N.º: 01906.11.07.611.2019 
 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de carros de emergência, carros de medicação, carros de 
transporte, carros curativo, mesa auxiliar, balança antropométrica e pediátrica, para uso nas 
Unidades de Saúde do município.  
 
QUESTIONAMENTO:  
 
A Marte com interesse em participar do Pregão Presencial nº 015/2020 dos lotes 11 e 12 (balança), 
com data prevista para o dia 05/02/2020, vem respeitosamente por meio desta, solicitar 
esclarecimento sobre o item abaixo: 
  
Item 9. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS. 
  
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. 
  
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. 
  
Esses documentos são solicitados somente para empresas que comercializam produtos 
considerados Correlatos no Ministério da Saúde, por exemplo, se a minha empresa comercializa 
equipamentos para a área de saúde obrigatoriamente eu tenho que ter a Autorização Federal 
(Autorização de Funcionamento da ANVISA), tendo esta autorização em segundo lugar devo ter a 
Licença do Estado ou do Município (Licença Sanitária ANVISA) e em terceiro lugar o Registro do 
Equipamento para saúde que eventualmente quero comercializar. Tendo todos esses documentos 
em mãos minha empresa está apta a comercializar equipamentos correlatos. (que não é o caso da 
Marte) 
  
Então a exigência dos documentos listados no item acima não se faz obrigatória para minha 
empresa.  
  
Anexo a relação de documentos não considerados correlatos no Ministério da Saúde e a Nota 
Técnica isentando a balança antropométrica de Registro. 
  
Abaixo os links da ANVISA para confirmação. 
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http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/41b5f3004a70f2e8b6e8f64600696f00/Nota+T%C3%A9cn
ica+03_2012_GQUIP+Enquadramento+de+Equipamentos.pdf?MOD=AJPERES 
  
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/6a21d2004745940c9bb0df3fbc4c6735/nao_considerado+
versao_16_02.pdf?MOD=AJPERES 
   
Solicito por gentileza, de analisarem a possibilidade de prorrogação no prazo de entrega, por ser 
bastante quantidade temos que considerar o prazo de fabricação e do técnico do INMETRO ir até a 
fábrica para fazer as devidas calibrações. 
  
 
RESPOSTA:  
 
Em resposta ao pedido de esclarecimento apresentado, informamos que, conforme Anexos I e II do 
Edital, para os LOTES 11 e 12, as exigências solicitadas foram a “C” (Manual ou catálogo ou croqui 
ou prospecto contendo foto e especificações, em conformidade com as especificações deste edital e 
com a proposta apresentada, em língua portuguesa, como critério de classificação. Deverão ser 
apresentados em original e/ou cópia do site do referido, constando o endereço eletrônico no seu 
rodapé para a realização da conferência pela equipe técnica, sob pena  de desclassificação) e a “D” 
(Garantia de no mínimo um ano). Referente ao prazo de entrega, informamos que o mesmo é de 40 
(quarenta dias). 
 
 
 
 
Em, 31/01/2020. 
 
 
Atenciosamente,  
 
 
Priscila Lins dos Santos 

Pregoeira da COMPEL 


