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CENTRAL DE LICITAQOES
PREGAO ELETRONICO N° 061/2019

PROCESSO: P072540/2019
ADENDO N° 01

REFERENCIA:

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Sobral, nomeada atraves do Ato n° 724/2017-SEGET

torna publico para conhecimento dos interessados que pelo presente ADENDO 01, ao Pregao

Eletronico n° 061/2019: Registro de Prego para futuras e eventuais aquisigoes de Medicamentos

da PORTARIA N° 344 do Ministerio da Saude (CONTROLADOS PADRONIZADOS I) destinados as

unidades basicas de saude, CAPS Geral e CAPS AD da Secretaria Municipal da Saude de

Sobral/CE, ficam promovidas as seguintes alteragoes:

No Edital:

Onde se le:

6. DAS DATAS E HORARIOS DO CERTAME

6.1. INICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 04/06/2019, AS 08:00 H

6.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14/06/2019, AS 08:00 H

6.3. INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREQOS: 14 / 06 / 2019, AS 09:00 H
(...)

15.3. DA QUALIFICAQAO TECNICA:

15.3.1. Comprovagao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas com o objetivo da licitagao, mediante apresentagao de atestado(s) fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado.

15.3.2. Fica facultado aos licitantes a apresentagao de contrato ou instrumento habil que comprove a
prestag3o do servigo objeto do atestado de capacidade tecnica mencionado no item anterior.

15.3.3. Caso o(s) atestado(s), certidao(oes) ou declaragao(oes) nao explicite(m) com clareza os
servigos prestados, este(s) devera(ao) ser acompanhado do respectivo contrato ou instrumento
congenere que comprove o objeto da contratag§o.

15.3.4. Caso a apresentagao do(s) atestado(s), certidao(oes) ou declaragao(oes) nao sejam suficientes
para o convencimento do pregoeiro, promover-se-a diligencia para a comprovagao da capacidade
tecnica, como preconiza o art. 43, § 3° da lei 8.666/93, em aplicagao subsidiaria a Lei 10.520/2002 e
Decreto Municipal 2026/2018.

15.3.5. Comprovagao de Licenga Sanitaria Municipal ou Estadual, conforme o caso;

15.3.6. Autorizagao de Funcionamento emitida pela ANVISA / MS (Agenda Nacional de Vigilancia
Sanitaria / Ministerio da Saude) cuja autenticidade e validade serao conferidas atraves da internet;

15.3.7. Certificado de Boas Pr6ticas de Fabricagao e Controle por linha de produgao/produto emitido
pela ANVISA / MS (Agenda Nacional de Vigilancia Sanitaria / Ministerio da Saude), conforme Portaria
n° 2814/98- MS;

15.3.8. No caso de produto importado, o licitante devera apresentar tambem, o Certificado de Boas
PrSticas de fabricagao e Controle emitido pela Autoridade Sanitaria do pais de origem, ou laudo de
inspegao emitido pela Autoridade Sanitaria Brasileira, conforme Portaria n° 2814/98 -MS.
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Anexo I- TERMO DE REFERENCE:

15. DA QUALIFICAQAO TECNICA

15.1. Comprovagao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel em

caracteristicas com o objetivo da licitagao, mediante apresentagao de atestado(s) fornecido(s) por

pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado.

15.2. Fica facultado aos licitantes a apresentagao de contrato ou instrumento habil que comprove a

prestagao do servigo objeto do atestado de capacidade tecnica mencionado no item anterior.

15.3. Caso o(s) atestado(s), certidao(oes) ou declaragao(oes) nao explicite(m) com clareza os servigos

prestados, este(s) devera(ao) ser acompanhado do respectivo contrato ou instrumento congenere que

comprove o objeto da contratagao.

15.4. Caso a apresentagao do(s) atestado(s), certidao(oes) ou declarag§o(oes) nao sejam suficientes

para o convencimento do pregoeiro, promover-se-a diligencia para a comprovagao da capacidade

tecnica, como preconiza o art. 43, 3° da lei 8.666/93, em aplicagao subsidiary a Lei 10.520/2002 e

Decreto Municipal 2.026/2018.

15.5. Comprovagao de Licenga Sanitaria Municipal ou Estadual, conforme o caso;

15.6. Autorizagao de Funcionamento emitida pela ANVISA / MS (Agenda Nacional de Vigilancia

Sanitaria / Ministerio da Saude) cuja autenticidade e validade serao conferidas atraves da internet;

15.7. Certificado de Boas Praticas de Fabricagao e Controle por linha de produgao/produto emitido pela

ANVISA / MS (Agenda Nacional de Vigilancia Sanitaria / Minist6rio da Saude), conforme Portaria n°
2814/98- MS;

15.8. No caso de produto importado, o licitante devera apresentar tambem, o Certificado de Boas
Praticas de fabricagao e Controle emitido pela Autoridade Sanitaria do pais de origem, ou laudo de

inspegao emitido pela Autoridade Sanitaria Brasileira, conforme Portaria n° 2814/98 -MS.

Leia-se:

6. DAS DATAS E HORARIOS DO CERTAME

6.1. INfCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 04/06/2019, AS 08:00 H

6.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 27/06/2019, AS 08:00 H

6.3. INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREgOS: 27 / 06 / 2019, AS 09:00 H
(...)

15.3. DA QUALIFICAQAO TECNICA:

15.3.1. Comprovagao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas com o objetivo da licitagao, mediante apresentagao de atestado(s) fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado

15.3.2. Fica facultado aos licitantes a apresentagao de contrato ou instrumento habil que comprove a
prestagao do servigo objeto do atestado de capacidade tecnica mencionado no item anterior.

15.3.3. Caso o(s) atestado(s), certid§o(oes) ou declarag§o(oes) nao explicite(m) com clareza os
servigos prestados, este(s) devera(ao) ser acompanhado do respectivo contrato ou instrumento
congenere que comprove o objeto da contratag§o.

15.3.4. Caso a apresentagao do(s) atestado(s), certid§o(oes) ou declaragao(oes) nao sejam suficientes
para o convencimento do pregoeiro, promover-se-a diligencia para a comprovagao da capacidade
tecnica, como preconiza o art. 43, § 3° da lei 8.666/93, em aplicagao subsidiary a Lei 10.520/2002 e
Decreto Municipal 2026/2018.

15.3.5. Comprovagao de Licenga Sanitaria Municipal ou Estadual, conforme o caso;
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15.3.6. AutorizagSo de Funcionamento emitida pela ANVISA / MS (Agenda Nacional de VigilSncia

Sanitaria / Ministerio da Saude) cuja autenticidade e validade serao conferidas atraves da internet;

AnexoI- TERMO DE REFERENCIA:

15. DA QUALIFICAQAO TECNICA

15.1. Comprovagao de aptid§o para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas com o objetivo da licitag3o, mediante apresentag3o de atestado(s) fornecido(s) por

pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado.

15.2. Fica facultado aos licitantes a apresentagao de contrato ou instrument habil que comprove a
prestagao do servigo objeto do atestado de capacidade tecnica mencionado no item anterior.

15.3. Caso o(s) atestado(s), certidao(oes) ou declarag3o(oes) nao explicite(m) com clareza os servigos

prestados, este(s) devera(ao) ser acompanhado do respectivo contrato ou instrument congenere que

comprove o objeto da contratagao.

15.4. Caso a apresentagao do(s) atestado(s), certidao(oes) ou declarag3o(oes) nao sejam suficientes
para o convencimento do pregoeiro, promover-se-a diligencia para a comprovag§o da capacidade
tecnica, como preconiza o art. 43, 3° da lei 8.666/93, em aplicagao subsidiaria a Lei 10.520/2002 e
Decreto Municipal 2.026/2018.

15.5. Comprovagao de Licenga Sanitaria Municipal ou Estadual, conforme o caso;

15.6. Autorizagjto de Funcionamento emitida pela ANVISA / MS (Agenda Nacional de Vigilancia
Sanitaria / Ministerio da Saude) cuja autenticidade e validade ser§o conferidas atraves da internet;

Sobral - CE, 13 de junho de 2019

CLJ ) J, rvktZY)

Isabel Cunha dos Santos
PREGOEIRA

Prefeitura Municipal de Sobral
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