Prefeitura da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo

Processo Administrativo nº 30.951/2018
Pregão Eletrônico n.º 167/2018
Ata n.º 288/2018
ATA DE ESCLARECIMENTO
DATA: 31/10/2018
HORA: 14 horas
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos, listas 32/2018, destinados ao
atendimento da secretaria municipal da saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze)
meses..

A Secretaria de Administração no uso de suas atribuições e, em conformidade com
o parecer técnico acostado aos autos, passa a análise de pedidos de esclarecimentos apresentados
por empresa interessada no presente certame, em ralação ao seguinte:
Questionamento 01: Neste edital, o Certificado de Boas Práticas de Fabricação é solicitado como
forma de habilitação do licitante. Porém, conforme Portaria 2.894/GM/MS, publicada em 13/09/2018 no
Diário Oficial da União, Seção 1, página nº 177, fica revogada a exigência de apresentação de
Certificados de Boas Práticas de Fabricação (vide anexo). O órgão não irá seguir a recomendação do
Ministério da Saúde que atendeu os anseios do Tribunal de Contas da União, e retirar a exigência do
Certificado de Boas Práticas de Fabricação?
Resposta: A exigência será excluída.

Isto posto a Secretaria de Administração, em razão do esclarecimento realizado
resolve RERRATIFICAR o item 4 do Anexo 2 – Documentos de Habilitação que passa a ter a seguinte
redação:
(…)
ANEXO 02
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO
(…)
4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Rua Bruno Sargiani, 100 – Vila Rica – Atibaia – SP – CEP 12940-412
Fone: (011) 4414-2210 – Fax: (011) 4414-2632
licitacoes@atibaia.sp.gov.br

Prefeitura da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo

Processo Administrativo nº 30.951/2018
Pregão Eletrônico n.º 167/2018
Ata n.º 288/2018
4.1. Declaração de que reúne condições de apresentar no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após ser
declarada vencedora, os documentos abaixo relacionados em via original ou cópia reprográfica
autenticada:
a) Certificado de Registro de Produtos, conforme art. 5.º IV, emitido pela Secretaria de
Vigilância Sanitária, ou cópia da publicação no D.O.U, com indicação clara a que lote/item do
processo que se refere para que não ocorram dúvidas na hora da análise, as licitantes que
não indicarem o solicitado poderão ser desclassificadas;
b) Licença Sanitária Estadual ou Municipal;
c) Autorização de Funcionamento, da empresa participante da licitação, emitida pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). (DIÁRIO OFICIAL);
d) No caso de produtos controlados pela portaria 344/98 (D.O.), apresentar Autorização
Especial de Funcionamento da empresa participante da licitação, emitida pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
4.1.1. A não apresentação dos documentos no prazo declarado ou a apresentação da
documentação irregular, acarretará à empresa vencedora, a desclassificação, sem prejuízo de
aplicação das penalidades previstas neste Edital.
(…)

Nada mais havendo a constar, encaminhe-se os autos a Divisão de Licitações para
as providências legais.

Daniela Marques Vieira Barbosa

Jairo de Oliveira Bueno

Diretora do Departamento de Compras e Licitações
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