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PROCESSO LICITATÓRIO N.° 114/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 046/2021 

 

LICITAÇÃO/ MODALIDADE: Pregão Presencial. 

REGIME DE EXECUÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 

OBJETO: Registro de preços para aquisição de totem para alcool em gel e materiais de limpeza para 
diversas Secretarias do Municipio. 

 
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 
 
 

1- O Município de Santana da Vargem torna pública a retificação do edital do processo acima 

mencionado. 

No tópico QUALIFICAÇÃO TÉCNICA acrescentou-se o sub-item 6.1.9.1, 6.1.9.2. 6.1.9.3 

ficando   assim com a seguinte redação: 

 
 

 Comprovação por meio da emissão de pessoa jurídica de direito público ou privado de Atestado 

de Capacidade Técnica e anexo nota fiscal do referido serviço prestado, que demonstre a 

aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades 

e prazos compatíveis com o objeto desta licitação; 

 O atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito privado deverá ser 

apresentada com firma reconhecida do autor da assinatura, sob pena de inabilitação. 

 Alvará Sanitário Estadual ou Municipal. 

 Autorização de funcionamento expedida pela ANVISA 

 Registro dos produtos ofertados na ANVISA ou sua isenção quando for o caso 
 
 

Fica também alterada a data para abertura da sessão para o dia 22 de julho de 2021 as 10 horas 
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 

 
Santana da Vargem, 08 de julho de 2021. 

 
 
 

Vitor Lucio Machado 

 Pregoeiro 
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