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Esclarecimento: 
Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº: 014/2021 
Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item  
Objeto: Aquisição de medicamentos de uso humano, para a Secretaria Municipal da Saúde de 
Monte Belo do Sul – RS 

A Pregoeira de Monte Belo do Sul-RS, vem por meio deste esclarecer, para que não reste 
qualquer dúvida entre os interessados em participar do referido Pregão Eletrônico o que segue: 
7.3.8 Qualificação Técnica: 

(...) 
III- Declaração do Detentor de Registro – DDR caso o medicamento seja importado. 
Caso a importação de medicamento seja feita por um terceiro e não pelo detentor do registro do medicamento 

na Anvisa, além da exigência do AFE, é necessária a Declaração do Detentor de Registro – DDR. Por meio dessa 
declaração, a empresa detentora da regularização do produto autoriza uma outra empresa a realizar a atividade 
exclusiva de importação terceirizada (RDC nº 81/2008). Consoante a RDC nº 81/2008, “detentor do documento de 
regularização do produto” é a designação dada ao titular do registro, do cadastro, da autorização de modelo, do 
comunicado, da notificação ou do protocolo pertinente do bem ou produto perante a Anvisa. A DDR é um documento de 
extrema relevância no fluxo de análise do processo de importação, pois garante a ciência do detentor da regularização 
de que toda obrigação sobre o produto em território nacional é de sua responsabilidade, não sendo possível tal 
transferência para outra empresa (Retirado do Manual: Orientação técnica para a compra pública de medicamentos, 
elaborado pelo TCE/RS). 

As datas relativas a sessão de disputa são as seguintes: 
- Recebimento das Propostas: a partir das 08 horas do dia 17/11/2021, até as 08 horas do dia 
08/12/2021 
- Abertura das Propostas: a partir das 08 horas e 01 minutos do dia 08/12/2021 
- Início da sessão de disputa de Preços: as 13h00min do dia 08/12/2021 
 Referência de tempo: Horário de Brasília (DF) 
 Local: http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/ 
 Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site: 
https://www.montebelodosul.rs.gov.br/ . Informações adicionais pelo telefone: (54) 3457-2051. 
 

Monte Belo do Sul, vinte e cinco de novembro de 2021. 
 
 
 
 

FABIANE VIVAN                             ADENIR JOSÉ DALLÉ 
                                Pregoeira                                    Prefeito Municipal 
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