
PREFEITURA DE  
OUP NOS  DOURADOS 

COMUNICAÇÃO INTERNA 

Secretaria Municipal de Saúde 

DE: Núcleo de Assistência Farmadutica/SEMS  
CI  N°: 253/2021 

PARA: Laryssa de  Vito  Rosa 

ORGÃO/SETOR: Departamento de Licitação/SEMAD DATA: 24/11/2021 

ASSUNTO: Análise de documentação especifica PE n° 032/2021 

HISTÓRICO 

Prezada, 
Considerando a solicitação de análise de conformidade e compatibilidade da documentação 

especifica constantes na proposta de preços do seguinte processo licitatório: 
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 
EDITAL: 032/2021 
PROCESSO: n° 220/2021/DL/PMD 
OBJETO: Formalização de ata de registro de preços visando à eventual aquisição de material 
farmacológico e medicamentos, objetivando atender demanda e necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde. 

Considerando o item 8.2.6. Documentos de Caráter Especifico a licitante deverá enviar os 
documentos abaixo relacionados: 

I. Licença de Funcionamento (Alvará Sanitário ou Licença Sanitária) de titularidade da empresa 
licitante, expedido pelo órgão sanitário estadual ou municipal competente, em pleno vigor. 

a.Exigido conforme dispõe os  arts.  10  e 2°, ambos da Lei n° 6.360/1976,  arts.  2° e 4°, do 
Decreto Federal n° 8.077/2013, e o  art.  5°, I, da Portaria do Ministério da Saúde n° 
2.814/1998; 

b.Ficard a cargo da licitante provar que está dispensado do alvará sanitário. 
II. Comprovante de que a licitante possui Autorização de Funcionamento pelo Ministério da 

Saúde - ANVISA e publicada em Diário Oficial da União (DOU). 
a.Exigida em razão do regramento constante nos  arts.  1°, 2° e 50, da Lei Federal n° 

6.360/1976; artigo 2°, do Decreto n° 8.077/2013,  art  7°, VII, da Lei n°9.782/1999;  art.  3° 
da RDC ANVISA n°16, de 1° de abril de 2014 e  art.  99, da Lei n° 13.043/2014; 

b.Protocolos não serão aceitos; 
c.Em caso de pedido de revalidação da AFE efetuado pela licitante dentro do prazo legal 

(120 dias) antes do término de sua vigência vencimento, caso a ANVISA não tenha 
decidido sobre o pedido de revalidação antes do término do prazo da licença, considerar-
se-á automaticamente prorrogada até a data da decisão emitindo nova autorização, 
somente neste caso, o protocolo será aceito, conforme o  art.  22 do Decreto n° 74.170 de 
10/06/1974.  

III. Autorização de Funcionamento de Empresa Especial  (AE).  
a.Exigida ante ao disposto nos  arts.  1°, 2° e 50 da lei Federal n° ° 6.360/1976; do Decreto n° 

8.077/2013;  art.  4°, da RDC n° 16/2014 e o  art.  2°, § 70  da Portaria n°344, de 12 de maio 
de 1998; 

b.Caso a licitante seja enquadrada como estabelecimentos de comércio varejista de 
medicamentos: farmácias e drogarias, nos termos da RDC n° 1, de 13 de janeiro de 2010, 
deverá a petição de Renovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) ser 
protocolizada no período compreendido entre 90 (noventa) e 60 (sessenta) dias anteriores 
à data de vencimento da respectiva AFE, e, caso a ANVISA não tenha decidido sobre o 
pedido de revalidação antes do término do prazo da licença, considerar-se-á 
automaticamente prorrogada até a data da decisão emitindo nova autorização, somente 
neste caso, o protocolo  sell  aceito. 

Rua Coronel Ponciano, 900, Parque dos Jequitibas SEMS CEP 79840-490 — Dourados/MS 

Fone: 3410-5500 — www.dourados.ms.gov.br  



PREFEITURA DE 

DOURADOS 
COMUNICAÇÃO INTERNA 

Secretaria Municipal de Saúde 
oomaApos 

Desta maneira procedeu-se a avaliação dos seguintes documentos: Licença de Funcionamento 
(Alvará Sanitário ou Licença Sanitária), Comprovante de que a licitante possui Autorização de 
Funcionamento pelo Ministério da Saúde e Autorização de Funcionamento de Empresa Especial  
(AE)  (quando for o caso). 

• A empresa GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 17.472.278/0001-64, atendeu ao solicitado em 
Edital, estando regular quanto aos Documentos específicos. 

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos. 

Atenciosamente, 
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