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ALTERAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2017 
 

A DIRETORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO 
CARMO – AUTARQUIA MUNICIPAL DE TAPES/RS, no uso de suas atribuições, comunica 

ao interessados que foram procedidas alterações no Instrumento Convocatório (Edital) ITEM 9 - 
HABILITAÇÃO, ficando marcado para às 09horas do dia 25 de setembro de 2017, no site 

www.portaldecompraspublicas.com.br o pregão eletrônico nº 004/2017, do tipo menor preço por 

item, que reunirá o pregoeiro e sua equipe de apoio designada pela portaria nº 567/2016, de 

conformidade nas disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 066, 

de 10 de julho de 2006 e, subsidiariamente a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 

condições a seguir estabelecidas: 

 

 

1 - LOCAL, DATA E HORA 
 

1.1. A sessão pública será realizada no site www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia 25 de 
setembro de 2017, com início às 9 horas, horário de Brasília - DF. 
... 

 

 

9 – HABILITAÇÃO 
... 

 
9.1.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

a) Autorização de funcionamento (AFE) ativa, para gases medicinais e equipamentos 

expedida pela ANVISA, ou comprovante do pedido de renovação conforme a RDC 16/2014, no 

caso do licitante ser fabricante ou distribuidor;  

 

b) Certificado de Boas Práticas de Fabricação, expedido pela ANVISA, para gases 

medicinais;  

c)  um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove(m):  

 c.1) aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e 

quantidades com o objeto desta licitação,  

Observação: será aceito o somatório de atestados e/ou declarações de períodos 

concomitantes para comprovar a capacidade técnica.  

Observação: O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverá(ão) se referir 

a serviços prestados, no âmbito de sua atividade econômica principal e/ou secundária, especificada 

no contrato social. 
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d) Registro da empresa perante ao Conselho profissional competente (Farmácia ou 
Química); 

... 

Permanecem inalteradas as demais condições do instrumento original. 

  Tapes/RS, 05 de setembro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

Neila Maria Alves. 

Diretora Administrativa 

 
 
 
 

Este Edital se encontra juridicamente 

analisado e formalmente aprovado, nos Termos 

do parágrafo único, do artigo 38, da Lei de 

Licitações. 

 

 

 

Ana Luisa Porto 
Diretora Jurídica 

OAB nº 76.003 

 


