
 
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
 

Ref. Pregão Presencial nº 099/2016 

Processo nº 1794/2016  

 
 

Prezados Senhores, 

Em atenção ao e-mail de 17/10/2016 às 14:50 h  que informam dúvidas sobre condi-
ções do Pregão Presencial supra mencionado e sobre elas solicita esclarecimentos, 
cumpre-nos a responder: 

 

Pergunta: “ “Boa tarde 
Vimos por meios desta, pedir o seguinte esclarecimento referente a documentação de 
Habilitação do referido edital, pregão presencial 099/2016 

No item 11.7 do edital Letras 

b) Diploma de Curso Superior do Técnico Responsável e identidade profissional expe-
dida pelo Conselho Regional da Classe, quando for o caso; 
c) Identidade Profissional expedida pelo Conselho Regional de Classe, quando for o 
caso; 
d) Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) de titularidade da empresa partici-
pante efetiva da licitação ou de titularidade da empresa Produtora/Importadora/ Distri-
bui-dora, pertinente com o objeto licitado, quando for o caso; 
d.1) Caso a AFE esteja vencida, apresentar o documento vencido junto com o respecti-
vo protocolo de renovação da ANVISA e a respectiva Guia de Recolhimento Bancário. 
e) Certidão de Regularidade emitida pelo Conselho Federal de Farmácia, quando for o 
caso; 
f) Os Certificados de Boas Práticas de Fabricação do Fabricante somente deverão ser 
apresentados se solicitados pelo Pregoeiro 
Esta empresa "LF EQUIPAMENTOS"só vai participar dos itens que não é material hos-
pitalar. 
Pergunta-se: 
Estas documentação acima é obrigatório para fornecimento de todos os itens ou so-
mente hospitalar? 
Ficamos no aguardo com a resposta. 

Obrigado.” Transcrito conforme recebido no Pedido de Esclarecimento. 
 

 

Resposta: Somente para os Materiais, Remédios e Equipamentos Hospitalares, que 

são regulados pela ANVISA, é exatamente por esse motivo que no Edital consta a in-

formação Quando for o caso. (Grifo nosso) 

 



 
Acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, dos 

quais também estamos dando ciência às demais licitantes. 

 

Atenciosamente, 
 

José Ricardo Alves de Oliveira 
Analista de Licitações 

 
*Original assinado nos autos do processo 


