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Onde se lê: 

A abertura da sessão será às 

08:30 horas, do dia 29 de abril de 2020, 

quando serão recebidos os envelopes, 

documentação e proposta, relativos à 

licitação, e credenciados os 

representantes das empresas licitantes, ou 

caso não haja expediente nesta data, no 

primeiro dia útil subsequente na mesma 

hora e local aqui mencionados. 

Leia-se: 

 A abertura da sessão será 

às 08:30 horas, do dia 20 de maio de 2020, 

quando serão recebidos os envelopes, 

documentação e proposta, relativos à 

licitação, e credenciados os 

representantes das empresas licitantes, ou 

caso não haja expediente nesta data, no 

primeiro dia útil subsequente na mesma 

hora e local aqui mencionados. 

 

Acrescenta – se 

6.1.8 Comprovação de Autorização de 

Funcionamento (AFE), (deverá estar como 

ativa no site da ANVISA), expedida pela 

Secretaria Nacional da Vigilância Sanitária 

da empresa participante da licitação: Em 

caso de a empresa ser apenas 

distribuidora/revendedora, deverá 

apresentar a Autorização de 

Funcionamento de Empresa (AFE) da 

empresa fabricante, acompanhada do 

contrato vigente de fornecimento de 

produtos de higiene, cosméticos, perfumes, 

saneantes domissanitários, produtos 

destinados à correção estética e outros, 

com firma reconhecida e de declaração do 

fabricante autorizando a distribuidora a 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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dispor/ utilizar de seus documentos em 

processos licitatórios. 

6.1.9 Licença Sanitária da empresa licitante 

expedida pela Vigilância Sanitária do 

Município, dentro do prazo de validade. 

Para as localidades onde a atribuição da 

emissão da Licença Sanitária não seja do 

município deverá ser apresentado 

documento equivalente emitido pela 

Vigilância Sanitária Estadual. Será aceita 

cópia da publicação do deferimento em 

Diário Oficial. 

 

 

 

 

 

 

Conteudista Licitações e Administração: 

Júlio Cesar Botelho – MASP: 114 

 

Responsável pela diagramação e 

publicação no site: Paulo Henrique de 

Oliveira – MASP: 1094 
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