
EDITAL N° 052/2019

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 036/2019

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°  036/2019,  retificado pelo  Edital  nº  048/2019, o qual tem por objeto  a aquisição de 
medicamentos controlados,  RETIFICANDO os subitens nº  5.4, do item  5 –   PROPOSTA DE PREÇOS  ; 
11.6, do item 11 – DA ENTREGA; e o Anexo VIII, todos do Edital, DESIGNANDO nova data para o certame.

RETIFICA-SE:

(...)

5 – PROPOSTA DE PREÇOS:

(…)

5.4 - Declaração firmada pelo representante legal da   licitante   (sócio administrador) de que dispõe do   
Registro  do produto no Ministério  da  Saúde,  dentro  da validade,  para  o  item em que sagrar-se 
vencedora, nos moldes do Anexo   VIII   deste Edital.  

a) A não observância do constante no subitem acima importará a desclassificação da proposta da licitante 
para o(s) item(s) cotado(s).

b) A declaração referida neste subitem é obrigatória apenas para as empresas fabricantes.

(…)

11 – DA ENTREGA:

(…)

11.6 - A cada entrega as empresas vencedoras deverão entregar, obrigatoriamente, juntamente com 
os materiais, devidamente identificados, numerados de acordo com o material de referência  :  

– Cópia datada e autenticada (via tabelionato ou certificação digital identificada no rodapé da 
página) da publicação no Diário Oficial da União do Registro do produto no Ministério da  
Saúde, dentro da validade.

– Cópia da notificação simplificada.

a)  No  caso  de  produto  importado  que  tenha  sua  fabricação  terceirizada,  deverão  ser  apresentados 
documentos que comprovem a origem do produto, apontando o fabricante.

b) No caso de o registro do produto estar vencido, deverá ser apresentado acompanhado dos formulários 
de petição 1 e 2 protocolados na ANVISA.

c) Para os produtos de notificação simplificada, esta deverá ser apresentada de acordo com a resolução 
RDC 199 de 20 de outubro de 2006. Caso o produto esteja cadastrado na ANVISA  como isento de registro  
ou registrado em outra categoria, esta condição deverá ser comprovada.

d) O disposto neste subitem é obrigatório apenas para as empresas fabricantes.
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ANEXO VIII

Ao Pregoeiro

DECLARAÇÃO

Declaramos para  os  fins  de  direito,  na qualidade  de  licitante  do procedimento  licitatório  sob  a 
modalidade de  Pregão Presencial – Registro de Preços nº 036/2019 que, em cumprimento ao subitem 
5.4 do Edital, os produtos ofertados possuem Registro no Ministério da Saúde, dentro da validade, emitido 
pela Agência de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA).

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

--------------------------, -- de -- de 2019.

Assinatura e carimbo da empresa

(...)

                    Em razão desta retificação, altera-se a data para pedido de informações, em cumprimento 
ao item nº 20.1 do Edital:  até às 19h do dia 30/04/2019, a data para autenticação de documentos em 
cumprimento ao item n° 20.5,  alínea “b” do Edital: até  às  19h do dia  30/04/2019 e agenda-se o 
certame para o  dia 06   de maio de 2019   à  s 13h30min.  

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital nº 036/2019, retificado pelo Edital 
nº 048/2019. 

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

                                             

                                                LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA
                                                                   Prefeito

Edital 052/2019 - Retifica Edital Pregão RP 036/2019                                     Fl. 2/2                                          Prefeitura de Tramandaí 


