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  RETIFICAÇÃO DE EDITAL  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 

REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA ÀS BENEFICIÁRIAS DA  

LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 

Processo: 19.927 

 

O PREFEITO DE TUPANCIRETÃ, Sr. Carlos Augusto Brum de Souza, no uso de suas atribuições legais, 

retifica o Edital do Pregão Presencial nº 01/2019, nos itens abaixo relacionados:  

 

1 - DA NOVA DATA DE ABERTURA: 

Início de Acolhimento de Proposta: 27/03/2019 ÀS 8H20MIN  

Limite Para Impugnação: 25/03/2019 ATÉ ÀS 8H30MIN 

Início dos Lances: 27/03/2019 ÀS 8H30MIN   

 

1 – DADOS DO PROCESSO 

 

1.3. Os envelopes, contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, definidos neste Edital, deverão 

ser entregues ao Pregoeiro, designado pela Portaria nº 23.850, 02/01/2018, no Centro Administrativo, localizado na 

Rua Expedicionário João Moreira Alberto, nº 181, no dia 27 de março de 2019, até às 8h30min, quando será 

realizada a Sessão Pública de abertura. 

 

5 – LOCAL, DATA E HORA DE RECEBIMENTO E DE ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

5.1. A Sessão Pública será realizada nas dependências da Prefeitura de Tupanciretã, sito na Rua Exp. João Moreira 

Alberto, 181 – Centro, no dia 27 de março de 2019, às 8h30min, quando os interessados deverão apresentar os 

envelopes nº 1 - Proposta de Preços e nº 2 - Documentos de Habilitação ao Pregoeiro. 

 

6 - DO CREDENCIAMENTO 

 

6.1. As empresas interessadas, através de seus representantes legais, poderão credenciar-se, mediante apresentação 

de documento próprio, junto ao Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio, das 8h20min às 8h30min, do dia 27 de março 

de 2019, que, devidamente identificados e credenciados por meio legal, serão os únicos admitidos a intervir no 

procedimento licitatório. 

 

8 - DA HABILITAÇÃO 

 

8.1.2. Os proponentes interessados na autenticação de cópias, por funcionário da unidade que realiza a licitação, 

deverão solicitar a autenticação até às 8h20min do dia 27/03/2019, comparecendo ao Setor de Licitações da 

Prefeitura de Tupanciretã com as cópias e os documentos originais. 

 

2 – DA RETIFICAÇÃO 

 

2.1 É retificado o item 8.2.4 – Documentos relativos a qualificação técnica, que passa a ter a seguinte redação: 

 

8.2.4. Documentos relativos a qualificação técnica 

 

8.2.4.1 Comprovante de Licença Sanitária da empresa, expedida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal da 

sede da licitante, para exercer as atividades de comercialização e venda de medicamentos. 
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8.2.4.2 Comprovação da Autorização de Funcionamento da Empresa participante (AFE), emitida pelo Ministério da 

Saúde/ANVISA.  

 

8.2.4.3 A empresa varejista, atacadista, revendedora, importadora, ou qualquer outra que não seja a fabricante direta 

do produto, cujo destinatário seja o consumidor final, deve apresentar também o comprovante de Autorização de 

Funcionamento (AFE) do fabricante do medicamento cotado. 

 

8.2.4.4 Registro do Produto no Ministério da Saúde ou comprovação da isenção do registro dos itens cotados, 

devendo constar nos registros ou isenções os números dos respectivos itens. 

 

8.2.4.5 Apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica da empresa, fornecido por pessoa de 

direito público ou privado, comprovando o fornecimento de acordo com as obrigações assumidas e o cumprimento 

dos prazos de entrega de produtos iguais ou similares ao objeto licitado. 

 

8.2.4.6 Declaração (modelo Anexo VI) subscrita pelo representante legal da proponente de que ela não incorre em 

qualquer das condições impeditivas, especificando: 

 

 que não foi declarada inidônea pelo Poder Público; 

 que não está impedida de transacionar com a Administração Pública; 

 que não foi penalizada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro 

motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos; 

 que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei 8.666/93; 

 que não tem em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de 

sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive de consultoria, assistência técnica ou 

assemelhados. 

 

8.2.4.7 Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, com redação dada 

pela Emenda Constitucional 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de 

qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos (modelo Anexo VII). 

 

 

As demais cláusulas e condições do edital do Pregão Presencial nº 01/2019 continuam inalteradas. 

 

Tupanciretã, 12 de março de 2019. 

 

 

Carlos Augusto Brum de Souza, 

Prefeito de Tupanciretã/RS 

 

 

                Visto 

          Em 12/03/2019 

         

________________________________ 

Assessoria Jurídica do Município 
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