
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS

QUESTIONAMENTOS/ESCLARECIMENTOS REFERENTES AO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 059/2021 

 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETÍLICO 70%, 
ALCOOL ETILICO 70% GEL GLICERINADO E LIMPADOR MULTIUSO, PARA 
ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
RME E REDE PARCEIRA – RP, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED E 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E 
CIDADANIA – SMASAC. 

ASSUNTO: Questionamento aos termos do edital. 

REQUERENTES: 
 No dia 01/10/21, o licitante RIOQUÍMICA enviou pedido de esclarecimento referente ao 
edital do pregão eletrônico nº 059/2021, o qual será aqui respondido: 

QUESTIONAMENTO 01:  
A empresa supracitada, retirou o edital para a sua participação em atendimento aos itens 
comercializados por ela, e após a análise dos descritivos do anexo I verificamos que:

Item 1 Lote 1 – ÁLCOOL ETÍLICO 70%, P/P, ANTI-SÉPTICO, INCOLOR, BACTERICIDA, 
FRASCO PLÁSTICO COM 1000 ML no total solicitado de 345.000 unidades.

Item 1 Lote 2 - ÁLCOOL ETÍLICO 70%, P/P, ANTI-SÉPTICO, INCOLOR, BACTERICIDA, 
FRASCO PLÁSTICO COM 1000 ML no total solicitado de 115.000 unidades.

No entanto não solicita o álcool como MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO 
SIMPLIFICADA CONFORME RDC 199/2006, e muito menos o CERTIFICADO DE BOAS 
PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.

De fato, a descrição do item se encontra de forma objetiva e sucinta, porém em se tratando de 
produtos para assepsia devemos entender que existem várias apresentações disponíveis no 
mercado. Entretanto para a disputa ser coerente e justa entre os participantes, é necessário se 
atentar ao objetivo do produto em questão, e neste certame a função é para assepsia, embora não 
esteja claro que será para o uso indicador prévio a introdução de cateter, ou simplesmente para a 
higienização de mãos.

Ocorre, que existem no mercado outras apresentações que são notificadas como COSMÉTICO, 
e desta forma é desobrigado a apresentação do CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE 
FABRICAÇÃO, ou seja, as exigências para se obter uma notificação de cosmético é menos 
criteriosa e menos rigorosa do que a de um MEDICAMENTO NOTIFICADO, pois o produto 
classificado como MEDICAMENTO de NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA deverá estar 
totalmente de acordo com a RDC 199/06, além de ser OBRIGATÓRIA a apresentação do 
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.

Devemos entender que a Regulamentação se faz pertinente e necessária, e requisitos devem ser 
atendidos, uma vez que o produto cotado em sendo cosmético não atende o edital e fere a 
NOTA TÉCNICA N.o 003/2016/GGTPS/DIREG/ANVISA, pois determina que produtos 
indicados como ANTISSÉPTICOS para inserção e manuseio do cateter, inserção antisséptica, 
antissepsia da pele e preparo e controle da qualidade de infusões, deverão ser 
MEDICAMENTOS, conforme esclarecido no parágrafo abaixo:

2. Preparações indicadas para antissepsia da pele
sob as formas líquidas, gel, espuma, apresentadas
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em lenços, swabs, escovas, e outras, com atividade
antimicrobiana e finalidade profilática, curativa ou
paliativa não são consideradas produtos para a
saúde em conformidade com a Resolução ANVISA
RDC n° 185/01.
3. Os interessados em obter autorização para
comercialização de produtos destinados à
antissepsia da pele que não se enquadram para
produtos para higiene regulados pela Gerência de
Cosméticos devem enquadrá-los como
medicamentos, cumprindo os requisitos aplicáveis
para sua regularização.

Todavia, a RESOLUÇÃO-RDC N° 42, DE 25 DE OUTUBRO DE 2010 determina que 
produtos indicados para ANTISSEPSIA DE MÃOS nada mais é que uma “aplicação a 
higienização simples das mãos, higienização antisséptica das mãos, fricção antisséptica das 
mãos com preparação alcoólica e antissepsia cirúrgica das mãos ou preparo pré-operatório das 
mãos” como podemos verificar na SEÇÃO III - ART. 4° - PARAGRAFO III e IV. Além de 
que, a preparação alcoólica para higienização das mãos, deverá contém a CONCENTRAÇÃO 
FINAL MÍNIMA DE 70% com ATIVIDADE ANTIBACTERIANA COMPROVADA POR 
TESTES DE LABORATÓRIO INVITRO, conforme especificado no PARAGRAFO X da RDC 
42/2010.

Sendo que para a assepsia da pele como solicitada o descritivo do ANEXO I se faz necessário a 
exigência de MEDICAMENTO para sua aplicação, uma vez que os produtos submetidos a esta 
regularização da ANVISA conforme a NOTA TÉCNICA N.o 
003/2016/GGTPS/DIREG/ANVISA que segue anexo, garante que os produtos produzidos 
foram submetidos a adequação dos estabelecimentos e regulamentações pertinentes a sua 
produção, como a concessão de CBPF (CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE 
FABRIÇÃO).

Contudo, devemos assegurar ao usuário final do produto a ser distribuído, sua completa garantia 
e segurança em tempos de pandemia, ao qual estamos vivenciando, o produto conceituado como 
medicamento é muito mais seguro, pois atende a todos os requisitos necessários para sua 
industrialização e comercialização no que tange a regulamentos obrigatórios como a 
necessidade da implantação de CERTIFICAO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO com 
a presença permanente do Responsável Técnico vinculado ao Conselho Regional de Farmácia 
para o atendimento a RESOLUÇÃO RDC No 199, DE 26 DE OUTUBRO DE 2006, onde 
somente produtos com NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA e aprovados pela ANVISA podem 
ser aptos a antissepsia de pele.

Desse modo, salientamos que a exigência do produto como medicamento é muito mais seguro e 
eficaz do que um produto denominado cosmético.

RESPOSTA DO ÓRGÃO DEMANDANTE:
  
Esclarecemos que o item ÁLCOOL ETÍLICO 70%, P/P, ANTISÉPTICO, INCOLOR, 
BACTERICIDA, FRASCO PLÁSTICO COM 1000 ML  será destinado a limpeza e desinfecção 
de móveis e equipamentos e que o  ÁLCOOL ETÍLICO 70%, GEL, ANTISSÉPTICO, 
GLICERINADO, INCOLOR, BACTERICIDA, DENSIDADE MÍNIMA 0,90 G/ML será 
destinado à assepsia das mãos, ou seja, nenhum dos 2 produtos será utilizado como 
medicamento. 
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No dia 14/10/21, o licitante BRR DISTRIBUIDORA LTDA enviou pedido de esclarecimento 
referente ao edital do pregão eletrônico nº 059/2021, o qual será aqui respondido:   

QUESTIONAMENTO 01: Sobre o item: “14. DAS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO - 
14.2.3. Qualificação Técnica:
 
b) Comprovação de autorização de funcionamento emitida pela ANVISA e Licença ou Alvará 
Sanitário emitido pela Vigilância Sanitária dos Estados, do Distrito Federal ou Municípios.
 
b1) Para os licitantes representantes comerciais, poderá ser apresentada dispensa da licença ou 
Alvará Sanitário emitido pela Fiscalização Sanitária local, se for o caso.”
 
Solicito esclarecer se os licitantes com CNAE principal comércio varejista estão contemplados 
na exigência de apresentação da autorização de funcionamento emitida pela ANVISA, ou se são 
enquadrados como representantes comerciais podendo apresentar apenas o Alvará sanitário 
local e a AFE Anvisa da indústria fornecedora/produtora do material ofertado.
 
RESPOSTA DO ÓRGÃO DEMANDANTE: Não realizamos análise prévia de qualquer 
documentação ou questionamento do tipo, sob pena de caracterizar favorecimento a 
determinado licitante, cabe ao interessado, por meio do edital, verificar em qual das hipóteses 
apresentadas se enquadra.

No dia 19/10/21, o licitante FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS enviou pedido de 
esclarecimento referente ao edital do pregão eletrônico nº 059/2021, o qual será aqui 
respondido:   

QUESTIONAMENTO 01: Solicito, por gentileza, confirmação se os itens - PE 059/2021  
ÁLCOOL ETÍLICO 70% - deverão ser entregues nos almoxarifados da Secretaria de Educação 
e Da Secretaria de Assistência Social descrito no anexo II e as unidades de ensino e assistência, 
sendo esse total de 525 unidades.

Solicito confirmação visto que em contato com os telefones destes almoxarifados foi informado 
que o recebimento se daria apenas nestes almoxarifados e a distribuição seria feita pelos 
mesmos.

RESPOSTA DO ÓRGÃO DEMANDANTE: Conforme anexo II do Edital, os produtos 
deverão ser entregues nas unidades escolares, na Secretaria Municipal de Educação e 
no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar 
e Cidadania - SMASAC.

Gentileza observar também o que diz a cláusula oitava, página 33 do Edital:

8.2. O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregue(s) nos endereços constantes no Anexo II - Dos
Endereços de Entrega.

8.2.1. O(s) local(is) de entrega poderá(ão) sofrer modificação, supressão e/ou inclusão a
critério da Administração Pública, com aviso prévio ao Fornecedor".

Belo Horizonte, 20 de outubro de 2021. 

Rogério Ferreira Cabral
Pregoeiro


