
RETIFICAÇÃO DE EDITAL  DE LICITAÇÃO Nº 93-2010, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 
025-2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, RS, no uso de suas 

atribuições legais, retifica as exigências requeridas no Edital mencionado, relativo aos equipamentos 

de saúde:

8.1.4 Deverá ser  incluído, ainda,  no envelope nº 02 a  Qualificação Técnica,  para empresas 
participantes nos itens a serem licitados de equipamentos de saúde:

2) a)  Apresentação  de  Licença  Sanitária  Municipal  (Alvará  de  Saúde),  dentro  do  prazo  de 

validade.  Caso,  o  Município  sede  da  licitante  não  possuir  Vigilância  Sanitária,  deverá 

apresentar a Licença Sanitária Estadual.

3) b) Comprovação da Autorização de Funcionamento-(AFE), expedida pela Secretaria Nacional 

da Vigilância Sanitária,  mediante apresentação da publicação no DOU, dentro do prazo de 

validade, (01) ano a contar da publicação, em nome da empresa participante da licitação.  

4) c)Certificado  de  Registro  e  Produto  emitidos  pela  Secretaria  de  Vigilância  Sanitária  do 

Ministério da Saúde.

8.2.11 Deverá ser incluído, ainda, no envelope nº 02 a  Qualificação Técnica, para empresas 
participantes nos itens a serem licitados de equipamentos de saúde:

5) a)  Apresentação  de  Licença  Sanitária  Municipal  (Alvará  de  Saúde),  dentro  do  prazo  de 

validade.  Caso,  o  Município  sede  da  licitante  não  possuir  Vigilância  Sanitária,  deverá 

apresentar a Licença Sanitária Estadual.

6) b) Comprovação da Autorização de Funcionamento-(AFE), expedida pela Secretaria Nacional 

da Vigilância Sanitária,  mediante apresentação da publicação no DOU, dentro do prazo de 

validade, (01) ano a contar da publicação, em nome da empresa participante da licitação.  

7) c)  Certificado  de  Registro  e  Produto  emitidos  pela  Secretaria  de  Vigilância  Sanitária  do 

Ministério da Saúde.

          



No envelope nº 02- junto aos demais documentos exigidos deverá ser incluída pelos 

licitantes interessados na oferta dos equipamentos de saúde, itens 1,  2,  3 e 4,  a documentação 

relativa a Qualificação Técnica descrita acima. Além da identificação dos equipamentos frente ao 
Ministério da Saúde, se for exigência do MS, deverá, ainda ser apresentado a Autorização de 
Funcionamento da Empresa (da empresa fabricante e da empresa distribuidora).

 Os itens 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12 e 13, ficam dispensados de Qualificação Técnica.

As demais condições permanecem inalteradas.

Serafina Corrêa, 06 de julho de 2010.

      Jaqueline da Silva Zanini

              Pregoeira

          


