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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna pública ESCLARECIMENTO 
referente ao edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 
PERGUNTA 01: Gostaria de um esclarecimento sobre o pregão eletrônico  2.0388/2020 REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, sobre a falta de um documento de 
qualificação técnica, Autorização de funcionamento da ANVISA , obrigatória para empresas 
distribuidores de COSMETICOS   , onde se classifica Álcool em gel para assepsia das mãos , e 
sabonete liquido. 
RDC 16 2014 DA ANVISA .- em anexo. 
V – comércio varejista de produtos para saúde: compreende as atividades de comercialização de 
produtos para saúde de uso leigo, em quantidade que não exceda a normalmente destinada ao uso 
próprio e diretamente a pessoa física para uso pessoal ou doméstico; 
VI - distribuidor ou comércio atacadista: compreende o comércio de medicamentos, insumos 
farmacêuticos, produtos para saúde, cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes e saneantes, 
em quaisquer quantidades, realizadas entre pessoas jurídicas ou a profissionais para o exercício de 
suas atividades; 
DISTRIBUIDOR OU COMERCIO ATACADISTA OBRIGATORIO TER AFE; 
   
Gostaria de um esclarecimento com relação ao assunto, existe uma imposição legal perante a lei da 
ANVISA- RDC 16 de 2014 LEI FEDERAL DA ANVISA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS 
CARCTERIZADOS COMO SANEANTES E COSMETICOS, aguardo retorno. 
 
RESPOSTA 01: O documento mencionado - Autorização de Funcionamento (AFE), está previsto no 
item 16 do anexo II, subitem 1.3 - ” Exigência Ministério da Saúde/ANVISA para Sabonete” -, contudo, 
destaca ser “para sabonete”. Nesse sentido, onde se lê: para sabonete; leia-se: PARA OS 
PRODUTOS CLASSIFICADOS COMO SANEANTES E COSMÉTICOS. 
  
PERGUNTA 02: Venho por meio deste email solicitar prorrogação das seguintes datas. 
2.4 DATA FINAL DAS PROPOSTAS: até às 08:30 horas, do dia 08/01/2021. 
2.5 ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09:00 do dia 08/01/2021. 
Que seja prorrogada em 10 dias as datas acima do Edital.  
 
RESPOSTA 02: Diante das necessidades do Sistema FIEP, o prazo será mantido. 
 
PERGUNTA 03: Solicito esclarecimento referente ao COMODATO, Dispenser para Papel Higiênico 
(interfolhado), da página 20 do anexo I, JÁ QUE NÃO TEM NENHUM ITEM QUE SOLICITE 
ORÇAMENTO PARA papel higiênico interfolhas. 
 
RESPOSTA 03: onde se lê: Dispenser para Papel Higiênico (interfolhado); leia-se: Dispenser 
para PAPEL TOALHA (interfolhado) cosméticos.  

 

Curitiba, 07 de janeiro de 2021. 

 

 
Atenciosamente, 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 


