
 

 

 

AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO “VALE DO 
PEIXOTO” 

 

 

REFERENTE AO EDITAL Nº 30/2021 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 029/2021 REGISTRO 
DE PREÇOS 

 

 

A empresa OXIGENIO DOIS IRMAOS, inscrita sob o numero de CNPJ 13.657.269/0001-97, 
vem mui respeitosamente pedir a impugnação do edital supra mencionado, com o intuito de 
que o mesmo seja readequado a legislação:  

 

DO QUE CONSTA EM EDITAL:  

8.11. Apresentar Registro dos Produtos junto ao Ministério da 
Saúde. 

8.11.1. Fica estabelecido que as empresas 
declaradas vencedoras do certame deverão 
OBRIGATORIAMENTE apresentar em ORDEM NÚMERICA 
Certificado de Registro de GASES MEDICINAIS E GASES 
ENGARRAFADOS emitido pelo site da ANVISA e/ou 
publicação da resolução e/ou anexo no D.O.U., em vigor, 
referente aos itens que a licitante tenha GANHADO, quando 
solicitado pela pregoeira, antes do encerramento da sessão; 

 
 
DA NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO:  
 
Conforme a RESOLUÇÃO Nº 70, DE 1 DE OUTUBRO DE 2008 da ANVISA que dispõe sobre a 
notificação de Gases Medicinais assume que a legislação em vigor, relativa ao registro de 
medicamentos, não prevê as especificidades dos gases medicinais. Ou seja, somente 
estabeleceu os requisitos mínimos para a garantia da qualidade, segurança e eficácia dos gases 
medicinais de uso consagrado sendo o caso do oxigênio medicinal que é um dos gases que 
compõem o anexo II, ao quais não precisam de registro. Mas empresas que fabricam e envasam 
precisam de alvará sanitário, AFE (Autorização de funcionamento) e responsável técnico 
habilitado pelo conselho regional de farmácia, que será a garantia do cumprimentos dos 
requisitos de qualidade. 
 
 
 
DO QUE CONSTA EM EDITAL:  

 

d) Certificado de Boa Práticas de Fabricação e controle, emitido 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da 
Saúde conforme RDC”S 69/08, 70/08, 09/10, 68/11; 

 

DA NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO:  



 
As RDCs mencionadas para a justificativa da solicitação do certificado de boas práticas são: 
RESOLUÇÃO - RDC Nº 69, DE 1º DE OUTUBRO DE 2008 -Dispõe sobre as Boas Práticas de 
Fabricação de Gases Medicinais; RESOLUÇÃO Nº 70, DE 1 DE OUTUBRO DE 2008 - Dispõe 
sobre a notificação de Gases Medicinais; RESOLUÇÃO-RDC Nº 9, DE 4 DE MARÇO DE 2010 - 
Altera dispositivos da RDC nº 69, de 1º de outubro de 2008, que dispõe sobre as Boas Práticas 
de Fabricação de Gases Medicinais; RESOLUÇÃO-RDC Nº 68, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011 
- Altera a Resolução - RDC n.º 70, de 1º de outubro de 2008, para prorrogar o prazo de notificação 
de gases medicinais e dá outras disposições. Na qual uma complementa e/ou revoga anterior, 
por falta de consistência de legislação para embasamento, não consegue – se solicitar com 
agilidade o certificado de boas práticas quando se trata de oxigênio medicinal. A própria agencia 
reconhece essa falha e está em processo de regulamentação a cerca deste produto, para poder 
orientar e exigir documentação correta a empresas que comercializam esse produto. Segue 
abaixo processo de regulamentação ainda não finalizado e sem previsão de término:  
 

 
  

 
 

 
 
 



 
 
DO PEDIDO: 
 
Solicitamos que avaliem e retirem essas solicitações da habilitação, ao qual os outros 
documentos como alvará de vigilância sanitária, AFE (autorização de funcionamento) e 
apresentação de responsável técnico registrado em seu respectivo conselho, já são documentos 
que qualificam e dão a garantia sobre a idoneidade da empresa e do produto que virá a ser 
entregue pelo vencedor do certame.  
 
 
Att 
 
 
 

 
_____________________________ 

Franciele S Alves Buffon 
Farmacêutica Resp. técnica 

CRF MT 548372 
 

 
 
 
Sinop – MT, 07 de outubro de 2021. 
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