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ESCLARECIMENTO 1 
 

PROCESSO Nº 074/2017 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2018 

 
1. OBJETO: Aquisição de Materiais – Limpeza, através do Sistema de Registro de Preços, 
conforme quantidades e especificações constantes do Anexo I – TERMO DE 
REFERÊNCIA. 

 

 
O presente pedido de esclarecimento foi encaminhada, por meio de mensagem eletrônica, 

no dia 08/03/2018, às 13h09m e às 13h14m; portanto, é intempestivo. Porém, o 

questionamento merece ser respondido, na busca de esclarecer todo o ponto que suscita 

dúvida da empresa interessada, considerando o seu teor conteúdo, nos seguintes termos: 

 
Pergunta 1 – Após analise ao edital nº. 05/2018 Documentação relativa à Qualificação 

Técnica item 5.1.2 Letra b), b1) e b2) - Declaração, em papel timbrado da empresa 

licitante, com firma reconhecida, afirmando que, sendo vencedora do certame, apresentará 

antes da celebração do contrato, conforme o Acórdão nº 3.026/2016-TCU-Plenário, os 

seguintes documentos complementares, em atendimento ao item 11.4.1 do Edital: 1. Alvará 

de Licença Sanitária, expedido pelo órgão sanitário do Município ou Estado onde for 

domiciliada a licitante, devidamente válido, nos termos da Lei nº 6.360, de 23 de setembro 

de 1976; do Decreto nº 8.077, de 14 de agosto de 2013; e da Resolução da Diretoria 

Colegiada RDC da Anvisa nº 16, de 1º de abril de 2014, quando couber; 2. Autorização de 

Funcionamento (AFE) da licitante, emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

ANVISA, devidamente válida, nos termos da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976; do 

Decreto nº 8.077, de 14 de agosto de 2013; e da Resolução da Diretoria Colegiada RDC da 

Anvisa nº 16, de 1º de abril de 2014, quando couber. Somos varejistas, e a RDC/2014 Artigo 

5º., nos dispensa na Habilitação de Alvará de Licença Sanitária e Autorização de 

Funcionamento, conforme exigência neste edital. Podemos de nos valer desta RCD como lei 

Federal para participar. Em outras licitações foi aceito a RDC/2014 Artigo 5º. No próprio 

órgão da ANVISA. 

 
Resposta 1 – A licitante dispensada da obtenção de qualquer um dos documentos 
complementares solicitados no item 5.2.1 letra “b” e subitens, deverá comprovar esta 
situação conforme disposto no item 5.2.1 letra b.4: “A validade dos documentos relativos às 
alíneas “b.1” a “b.3” deverá abranger a data de abertura do certame. No caso de 
indisponibilidade dos documentos constantes nas alíneas “b.1” a “b.3”, poderão ser 
apresentadas as respectivas publicações no Diário Oficial competente.” 
 

 
SP, 08/03/2018. 
 
 
Fernanda Carreiro O. da Silva 
Pregoeira 


