
 
 
 

 
3PODERES COMÉRCIO LTDA - ME 

CNPJ: 14.937.152/0001-20 – INSC. ESTAD. 001904486.00-70 
3poderes@3poderes.com 

Rua Rodrigues da Cunha, 85 – Bairro Ressaca - Contagem – MG. CEP: 32.113-340 
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À 
Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MG 
 
Pregão Presencial Nº. 037/2017- Processo n° 098/2017 
 
A/C.: Jose Candido Martins  pregoeiro . 
 
Recebimentos do envelopes  Dia 30-10-2017 a partir das 9:00 
 
2 DO OBJETO 
 
2.1 O Pregão tem por objeto a aquisição eventual e futura de Materiais de Limpeza em geral, 
em atendimento à solicitação das Secretarias Mun. de Administração e Gestão de Pessoas, 
Educação Saúde e Desenvolvimento Social, conforme as especificações constantes do ANEXO 
I – Termo de Referência.                                                       
                                                           
 
                                                         O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO  
 
                                                    
                                                             12.4 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
 
12.4.1 Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverão ser apresentados os seguintes 
Documentos: 
 
B) ALVARÁ DE LICENÇA SANITÁRIA EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO 
OU MUNICÍPIO DE ORIGEM DA EMPRESA E, NO CASO DE FILIAL DO ESTADO OU 
MUNICÍPIO ONDE SE SITUA A FILIAL; 
 
 

A LEI  
 

Conforme determina a Lei Federal n.o 6.360/76 (art.1, 2o), Decreto Federal n.o 8.077/13 
(art. 2o) e Portaria Federal no 2.814 de 29/05/98, alterado pela portaria 3.765 de outubro 
de 1998; 
 
Art. 1º - Ficam sujeitos às normas de vigilância sanitária instituídas por esta Lei os medicamentos, as drogas, os 
insumos farmacêuticos e correlatos, definidos na Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, bem como os 

produtos de higiene, os cosméticos, perfumes, saneantes domissanitários, 
produtos destinados à correção estética e outros adiante definidos 
 
                                            
 
 

                                                                PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
As empresas que não apresentarem propostas para os itens saneantes, domissanitários, Cosméticos, 
terão que apresentar o alvará sanitário? 
 
Tal pedido de esclarecimento se faz necessário, pois da forma como foi confeccionado o edital Gera dúvidas, e 
prejudica as empresas que não são obrigadas a possuir o referido documento, pois no edital não cita pra quais 
ITENS é obrigatório a apresentação do alvará sanitário. 
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Da forma como está uma empresa que cota, por exemplo, utilidades domésticas sacos pra lixo, papel higiênicos, 
vassouras esta sendo prejudicada, já que tal qualificação e somente para itens saneantes e Domissanitários, 
cosméticos, conforme determina a própria lei citada acima. 
 
E de Praxe nos processos licitatórios cujo objeto e material de limpeza e higiene, citarem pra quais, ITENS e 
obrigatório o alvará sanitário. Desta forma não prejudica nenhuma empresa e amplia a concorrência uma vês que 
mais empresas poderão participar do processo licitatório. 
 
Desde já antecipamos agradecimentos e aguardamos retorno o mais breve. 
Atenciosamente. 
 
Isaque Alves de Souza 
Atenciosamente. 
 
                                                           Contagem 19 de Outubro 2017. 


