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 RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO Nº 104/2017 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2017 

TIPO: MENOR PREÇO UNITARIO 

 

No intuito de ajustar e adequar o Edital, quanto à exigência contida no item 

10.1.7 e propiciar o maior número possível de participantes, ampliando assim a competitividade, 

decidiu o Pregoeiro, no uso de suas atribuições, confeccionar RETIFICAÇÃO  ao Edital 

supramencionado e fica desde já alterada a data de abertura da sessão para o dia 06/09/2017 às 

09:00, conforme especificado abaixo:  

Exclui-se do Edital a alínea “f” e “g” do item 8.1 como segue: 

f. Nome e qualificação do responsável técnico da li citante, ou seja, nome completo, 

endereço, CPF, número da inscrição no órgão compete nte, estado civil, nacionalidade 

e profissão e respectiva assinatura. 

g. Deverá vir anexado junto à proposta o certificado d e Boas Práticas de Fabricação e 

controle, emitido pela Agência Nacional de Vigilânc ia Sanitária do Ministério da saúde 

em nome do Laboratório Fabricante referente ao item  cotado. (Não serão aceitos 

relatórios de inspeção ou protocolos de renovação c aso a referida documentação 

esteja vencida);  

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

(Lei 8.666/93, art. 27, II, c/c art. 30)  

Onde se lê 

10.1.7 Comprovação de Autorização de Funcionamento (AFE), de gases medicinais (deverá estar 

como ativa no site da ANVISA), expedida pela Secretaria Nacional da Vigilância Sanitária da 

empresa participante da Licitação; 

Leia-se: 

10.1.7 Comprovação de Autorização de Funcionamento (AFE), de gases medicinais (deverá estar 

como ativa no site da ANVISA), expedida pela Secretaria Nacional da Vigilância Sanitária em nome 

da licitante ou da empresa distribuidora da qual representa, desde que comprove o vínculo entre as 

partes (contrato de distribuição). 

Demais itens e condições do edital permanecem inalterados. 

Santana da Vargem, 23 de Agosto de 2017.   

 

Erlon Magno Batista 

PREGOEIRO SUBSTITUTO 


