PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Processo Administrativo nº 040-11059/2021
Pregão Eletrônico nº 56/2021
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS
Objeto: Aquisição de sacolas com e sem Tiossulfato de sódio, kits para determinação de cloro
residual livre para realização de coletas de amostras da água do Plano de Monitoramento da
Qualidade da Água, bem como todas as outras atividades que envolvam o Programa Vigiágua.

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Considerando os pedidos de esclarecimentos realizados tempestivamente,
suscitados por empresa interessada em participar do certame supracitado, segue-se a
respostas
• Empresa interessada questiona:
1) Referente ao item 1, será aceito disco rotativo de cloro na faixa de 0,0 a 3,5 mg/L,
sendo a escala a seguinte: 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 mg/L?
2) Referente ao item 2, os reagentes serão utilizados para fazer análise de cloro livre,
cloro total ou ambos? Os reagentes serão utilizados em equipamento de qual marca
e modelo? Serão aceitos reagentes na forma de pó em sachês, sendo que cada
sachê já possui reagente pronto para análise, sem necessidade de acrescentar
outros reagentes? Cada kit de reagentes deve ser suficiente para quantas análises?
3) Referente ao item 03, as pastilhas serão utilizadas para fazer análise de cloro livre,
cloro total ou ambos?
4) Referente aos itens 1, 2 e 3, o edital solicita que os produtos contenham registro na
ANVISA. Porém, conforme consulta ao site da ANVISA, os reagentes para análise de
água são produtos NÃO regulados pela ANVISA, constando na categoria 10, itens 2 Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico
in vitro (soluções ácidas/alcalinas,álcoois, indicadores de pH) e demais reagentes
que não estejam diretamente relacionados ou componham um kit de diagnóstico in
vitro e 8 – Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em
amostra humana, conforme consulta no dia 11 de novembro de 2021 no sítio:
<antigo.anvisa.gov.br/en/registros-e-autorizacoes/produtos-para-a-saude/produtosnao-regulados>. Sendo assim, serão aceitos reagentes que não possuem registro na
ANVISA?
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Resposta:

1)

No que se refere ao Disco Rotativo de Cloro, serão aceitos conforme a escala
do questionamento.

2)

Quanto ao questionamento a respeito dos reagentes, sua utilização será
para análise do Cloro Residual Livre. No que tange à marca e modelo do
equipamento, informamos que independente destes, informamos que deverão ser
ofertados reagentes compatíveis com qualquer tipo de colorímetro para o Método
DPD. Em relação a forma de apresentação, serão aceitos reagentes em forma de
sachê, prontos para análise, sem necessidade de adição de outros reagentes.
Por fim, cada kit de deverá ser suficiente para no mínimo 100 (cem) análises.

3) As pastilhas serão utilizadas para análise de cloro residual livre.
4) Referente à solicitação de registro dos produtos na ANVISA, serão aceitos reagentes
sem o referido registro.

São Luís (MA), 16 de novembro de 2021

_______________________________
Amanda Dias Saldanha
Pregoeira/CPL
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