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Pregão Dourados <pregao@dourados.ms.gov.br>

ESCLARECIMENTOS PE 032/2021 - PREF DE DOURADOS-MS 
2 mensagens

Daniele - Licitação Promefarma <licita01@promefarma.com.br> 26 de outubro de 2021 15:00
Para: pregao@dourados.ms.gov.br
Cc: licitacao1@promefarma.com.br

Boa tarde Sr. Pregoeiro (a).

 

Gostaria de solicitar esclarecimento em relação ao Pregão Eletrônico 032/2021 de medicamentos, com abertura no
dia 08/11/2021.

 

O edital solicita no item 7.4.13.1 – III – a) “Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenamento, emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA (Resolução-RDC nº 39 de 14/08/2013)”..., contudo este
documento não é solicitado no termo de referência.

 

Gostaríamos de nos certificarmos da necessidade da apresentação de tal declaração, tendo em vista que temos
interesse na participação do pregão, mas não possuímos o certificado de Boas Praticas de Armazenamento e
distribuição, deste modo não podemos emitir tal declaração.

 

Favor informar se esta solicitação refere-se as exigências para participação do edital em epigrafe.

 

Caso não seja necessário a apresentação de tal certificado, favor emitir uma errada  desconsiderando a
apresentação da declaração.

 

No aguardo de um retorno.

 

Att

 

Daniele Cristina
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Pregão Dourados <pregao@dourados.ms.gov.br> 27 de outubro de 2021 08:44
Para: Daniele - Licitação Promefarma <licita01@promefarma.com.br>

Bom dia,

Conforme item 7.4.13.1, III do edital deve ser entregue Declaração de Compromisso que na entrega do produto será
apresentado tais documentos. 

III. Declaração de compromisso de que, quando da entrega do material/medicamento, apresentará os 
seguintes documentos: 

a. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenamento, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária-ANVISA (Resolução-RDC nº 39 de 14/08/2013);
b. Certificado de Licença Sanitária do Veículo em razão do regramento constante no art. 61, da
Lei Federal nº 6.360/1976 e no art. 15, do Decreto Federal nº 8.077/2013;

At.te,
Yasmin Fernandes. 
[Texto das mensagens anteriores oculto]


