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1ª RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 065/2023 - CPL – SESACRE 

 

OBJETO: Constitui objeto deste termo o registro de preços para eventual aquisição de 

Material de Lavanderia/Limpeza, para atender as necessidades das Unidades de Saúde no 

âmbito da Secretaria de Estado de Saúde SESACRE. 

 

A PREGOEIRA comunica aos interessados que o Pregão acima mencionado, com 1) Aviso 

de Licitação, publicado no Diário Oficial do Estado, nº 13.481, pág. 7; Diário Oficial da 

União, nº 39, Seção 3, pág. 161; ambos do dia 27/02/2023; e ainda nos sítios: 

www.ac.gov.br, www.licitacao.ac.gov.br, www.comprasnet.gov.br; 2) Aviso de Suspensão, 

publicado no Diário Oficial do Estado, n° 13.489, pág 20; Diário Oficial da União, n° 47, pág. 

158, ambos do dia 09/03/2023 e ainda nos sítios: www.ac.gov.br, www.licitacao.ac.gov.br, 

www.comprasnet.gov.br; foi retificado, conforme abaixo: 

 

1. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/IMPUGNAÇÃO:  
 
1.1. DO PEDIDO: Prezados, solicito esclarecimento referente a quantidade do item 8 

Flanela. Seria 9.270 pacotes com 12 unidades totalizando 111.240 unidades de 
flanela? 
 

2. DA RESPOSTA DO ÓRGÃO: Esclarecemos que os quantitativos licitados para o item 8 
serão 9.270 pacotes com 12 (doze) unidades, conforme descrito nas especificações 
do Edital. 

 
 

3. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/IMPUGNAÇÃO: 
 

3.1. DO PEDIDO: (...) b) Apresentação da Licença/Alvará Sanitário (a) Estadual ou 
Municipal, e/ou apresentação de dispensa da empresa licitante, conforme o que 
determina a legislação vigente. 
Tal exigência torna-se restritiva, tendo em vista que a empresa comercial faz 
somente a comercialização dos produtos ora licitados e não produz os mesmos, 
sendo necessário que as fabricantes tenham registro nos órgãos sanitários 
competentes e estando sujeitas portanto a legislação sanitária, mas nada tem a 
ver as empresas comerciais. 
A Lei de Licitações diz em seu art. 3º que: Art. 3º A licitação destina-se a garantir 
a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 
mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
(grifos nosso) Assim, o edital deve exigir aqueles documentos que são 
imprescindíveis para a habilitação dos licitantes e tendo os requisitos exigidos 
atendidos pelos licitantes estes serão considerados aptos a fornecer, garantindo 
assim que o julgamento da proposta seja de fato objetivo e possamos alcançar o 
verdadeiro fim da licitação, que escolha da melhor proposta. Sendo assim, o 
órgão que está a licitar deve se ater como critérios habilitatórios somente 
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aqueles constantes nos arts. 28 a 31 da Lei geral de licitação, a 8.666/93, rol 
esse taxativo, ou seja, sem discricionariedade. No caso do Art. 30, que trata 
especificamente da qualificação técnica, que estamos a tratar, não deixa dúvida 
que neste caso somente deve ser exigido aquilo que é extremamente necessário 
a se verificar quanto à qualificação das empresas licitantes, como podemos ver 
abaixo: 
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: I - registro 
ou inscrição na entidade profissional competente; II - comprovação de aptidão 
para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do 
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização 
do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da 
equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; III - comprovação, 
fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando 
exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições 
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; IV - prova de 
atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. Como 
podemos ver no Art. 30, é bem claro que a Lei fala que os órgãos licitantes estão 
limitados àqueles casos descritos no citado artigo, sem margem para qualquer 
solicitação além daquelas que ali estão elencadas e que o em nenhum momento 
é citado a solicitação do referido documento. 
É bom deixar claro que a obrigação de verificação das condições sanitárias da 
empresa, não cabe ao órgão licitante e sim ao órgão fiscalizador, que neste caso 
é a Vigilância Sanitária municipal, sendo que à esta cabe interferir nas atividades 
da empresa e até mesmo interditar a empresa que não cumpra a legislação 
vigente, mas nesse caso, não existe qualquer lei especifica que obrigue ou 
mesmo permita que seja exigida em licitações pública tal tipo de documentação. 
Sendo assim, pedimos a retirada de tal exigência, para que não venhamos a 
infringir as regras dispostas nos normativos relacionados a Licitações e 
Contratos, ocasionada pela solicitação de documentos não passiveis de 
exigência. 
 

4. DA RESPOSTA DO ÓRGÃO: Esclarecemos que não acatamos tal apontamento, 
tendo em vista que no Edital consta apresentação da Licença/Alvará e/ou apresentação 
de dispensa da empresa licitante, desta forma, informamos que a exigência constante 
no Edital permanece inalterada. 

 
 

5. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/IMPUGNAÇÃO: 
 

5.1. DO PEDIDO: (...) RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA solicitar o 
seguinte documento conforme lei: ANVISA do licitante para 
SANEANTES/domissanitários.  

5.2. RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA exigir o AFE do licitante – 
comprovação de que a empresa possui autorização de funcionamento pelo 
Ministério da Saúde – ANVISA (para produtos saneantes/saúde). Autorização 
exigida pela LEI FEDERAL n. 6.360, 23 de setembro de 1976 (...) Salientamos 
ainda que, a aquisição de produtos adquiridos de empresas sem a devida 
documentação sanitária: Autorização de Funcionamento (AFE) emitida pela 
ANVISA se configura como graves infrações sanitárias e também em crime 
contra a saúde pública de acordo com a Lei Federal 9.677/98.  
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DO PEDIDO: acrescentar à Qualificação Técnica 12.3.4 o AFE do licitante 
para saneamento e domissanitários, conforme exigência da lei federal 6.360 
de 23/09/76. Reiteramos também que não há o que se falar em limitar a 
concorrência/participantes, pois, além de estar de acordo com a lei acima, há 
várias empresas com a devida documentação exigida. 
 

6. DA RESPOSTA DO ÓRGÃO: Quanto ao Item 12.3.4 Da Qualificação Técnica, Terá 
uma nova redação com inclusão da Clausula “d”  

 
Qualificação Técnica 
a)      Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, que comprovem ter o licitante fornecido 
satisfatoriamente os serviços pertinentes e compatíveis com o objeto desta 
licitação. Podendo ser exigido da proposta melhor classificada, 
em diligência, que apresente cópia autenticada do contrato da prestação do 
serviço ou da nota fiscal, que deram origem ao Atestado. 
b)       Apresentação da Licença/Alvará Sanitário (a) Estadual ou Municipal, 
e/ou apresentação de dispensa da empresa licitante, conforme o que 
determina a legislação vigente. 
c)       E demais exigências solicitadas no Termo de Referência - Anexo I, 
do edital 
d)      No intuito de resguardar a segurança do objeto licitado, a 
Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE exigirá como condição para 
Assinatura do Contrato para os itens:  26, 27, 28,29 e 30. A comprovação 
de Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), Conforme a LEI 
6.360 de 23/099/76 e RDC nº 16/2014 da ANVISA, para Fabricação, 
armazenamento e transporte de Saneantes e domissanitários. 

Waltevi Alves de Sena 

Chefe da Divisão de Almoxarifado 
Portaria nº60/2023 

 
7. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/IMPUGNAÇÃO: 

 
7.1. DOS PEDIDOS: Quanto ao item 08 gostaríamos de saber se seria 9.270 

pacotes com 12 unidades totalizando 111.240 unidades de flanela ou se seriam 
773 pacotes com 12 unidades?   

7.2. Quanto ao item 24, o usual do mercado é a apresentação de produtos com 800 
gr por embalagem, mas o edital pede 1 kg, gostariamos se podemos apresentar 
o produto conforme maneira usual do mercado?  

7.3. Quanto ao item 28, trata-se de detergente concentrado em pó, em galão de 20 
litros ou esse caso seria de detergente concentrado líquido? Seria galão de 20 
litros ou sacos de 20 kg, visto que galão é medida para líquidos?  

7.4. Quanto ao item 29, trata-se de umectante liquido ou em pó? Pois o mesmo está 
sendo em galão de 20 kg, sendo que galão é uma medida para líquidos? 
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8. DA RESPOSTA DO ÓRGÃO: 
 

8.1. Esclarecemos que os quantitativos licitados para o item 8 serão 9.270 pacotes 
com 12 (doze) unidades, conforme descrito nas especificações do Edital. 

8.2. Esclarecemos que para os itens 08, 24, 28 e 29 permanece as Seguintes 
ESPECIFICAÇÕES. 

 

 

Waltevi Alves de Sena 

Chefe da Divisão de Almoxarifado 

Portaria nº60/2023 

 
 

9. No TERMO DE REFERÊNCIA (SESACRE) – Anexo I do Edital: 
 

Questionamento:  Requer que seja incluído no tópico (Qualificação Técnica) o 
Autorização de Funcionamento de Empresa, emitido pela ANVISA. 
  
  
Resposta: Esclarecemos que concordamos com tal apontamento. Sendo assim, solicitamos 
proceder com a inclusão do Subitem 9.5 do Tópico 9. (CONDIÇÕES ESPECIAIS) do Termo 
de Referência - Anexo I do Edital, conforme segue: 
  
  
9. CONDIÇÕES ESPECIAIS 
  
  
9.5 No intuito de resguardar a segurança do objeto licitado, a Secretaria de Estado de 
Saúde – SESACRE deverá exigir como condição para assinatura do contrato para os 
Itens 26, 27, 28, 29 e 30, os seguintes documentos: 
  

  08 
FLANELA; NA COR AMARELA; 100% ALGODAO; MEDINDO 

28CMX38CM; PACOTE COM 12 UNIDADES.  

Pacote com 12 

unidades 

  24 

DETERGENTE; EM PO; COM BRANQUEADORES ATIVOS; 

COM FORMULA DE MOLO ENERGETICO; EMBALAGEM 

COM 1 KG. 

Pacote com 1 kg 

  28 

DETERGENTE; CONCENTRADO EM PO; COM TENSOATIVO 

BIODEGRADAVEL; PARA LAVAGEM DE ROUPAS 

HOSPITALARES; COM SURJUDADES PESADA TIPO FEZES E 

SANGUE; TAMBEM UTILIZADO NA LAVAGEM DE ROUPAS 

DE TODAS AS CORES E TECIDOS; GALAO DE 20 kg 

Galão de 20 kg 

 29 

DETERGENTE; UMECTANTE; PARA UMECTACAO DE 

ROUPAS PROPRIAS PARA AS UNIDADES HOSPITALARES; 

QUE ATENDA AS ESPECIFICACOES DA ANVISA; GALAO 

COM 20 lts. 

Galão de 20 lts 
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9.5.1 Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), Conforme a LEI 
6.360 de 23/099/76 e RDC nº 16/2014 da ANVISA, para Fabricação, armazenamento e 
transporte de Saneantes e domissanitários. 

 
 
10. Os demais questionamentos encontram-se respondidos na 1º Retificação do referido 

Pregão Eletrônico nº 065/2023. 

11. NO EDITAL, os itens abaixo, passarão a conter a seguinte redação: 

a) Data e hora da abertura: 13/04/2023 às 09h30min (Horário de Brasília). 
 
  

Rio Branco-AC, 29 de março de 2023. 
 
 

Carolyne Renata Maia de Santana 
Pregoeira  
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