
EDITAL N° 083/2019

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 075/2019

LUIZ  CARLOS  GAUTO  DA  SILVA,  Prefeito  Municipal  de  Tramandaí,  no  uso  de  suas 
atribuições  legais,  torna  público,  para  conhecimento  dos  interessados,  que  retifica  o Edital  de  Pregão 
Presencial RP n° 075/2019, o qual tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços médicos para a rede assistencial do Sistema Municipal de Saúde do Município de Tramandaí/RS, 
da Secretaria Municipal de Saúde, ALTERANDO A REDAÇÃO do subitem nº 10.10, do item 10, do Edital – 
DA   CONTRATAÇÃO  .

                         LEIA-SE:

 10 – DA   CONTRATAÇÃO  : 

(…)

10.10 – No momento da assinatura da Ata de Registro de Preços, a empresa vencedora deverá juntar os 
documentos abaixo arrolados, autenticados (somente para as empresas licitantes que tenham   registro   
em órgão de classe de outros estados fora   do Estado do Rio Grande do Sul  ):

I) Prova de registro, através de Certidão, da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Medicina do 
Estado do Rio Grande do Sul – CREMERS, com prazo de validade vigente (para as licitantes que cotarem o 
lote 01).

II) Prova de registro, através de Certidão, dos responsáveis técnicos indicados no subitem 7.1.14, junto ao 
Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul – CREMERS, com prazo de validade 
vigente (para as licitantes que cotarem o lote 01).

III) Prova de registro, através de Certidão, da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Medicina 
Veterinária – CRMV RS, com prazo de validade vigente (para as licitantes que cotarem o lote 02).

IV) Prova de registro, através de Certidão, do responsáve  l   técnico indicado no subitem 7.1.1  6  , junto ao 
Conselho Regional de Medicina Veterinária – CRMV RS, com prazo de validade vigente (para as licitantes 
que cotarem o lote 02).

(...)

 Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital RP nº 075/2019.   

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, Tramandaí 17 de maio de 2019.

                                             LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA
Prefeito Municipal 
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