
EDITAL N° 178/2018

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 152/2018

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 SRP n°  152/2018, o qual tem por objeto a  aquisição de fraldas descartáveis geriátricas para 
entrega  aos  pacientes  cadastrados  no  Sistema  GUD (Gerenciamento  de  Usuário  com Deficiência)  do 
Estado, EXCLUINDO a alínea “a” inciso “I” e subitem 8.1.15 em duplicidade, do subitem 8.1.15 do Edital – 
sem alteração na   data do certame  .  

EXCLUI-SE:
(...)
a) Caso o veículo não seja de propriedade da licitante, esta deverá apresentar declaração ou contrato de 
aluguel, do proprietário disponibilizando o veículo para a licitante com a finalidade de entrega do produto ora 
licitado, anexando cópia autenticada (via cartório ou funcionário qualificado desta Prefeitura) do documento 
do veículo.

I) A declaração  do  proprietário  do  veículo  e  o  contrato  de  aluguel,  acima  citados,  deverão  conter  as 
assinaturas reconhecidas em Cartório.

8.1.15  –  Os subitens  n°  8.1.11  ao  8.1.14  (Da  Documentação  Técnica)  serão  analisados  por  servidor 
designado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, durante à sessão licitatória.
(...)

Leia-se:

Da Documentação Técnica

8.1.11 - Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) expedida pela  ANVISA, em nome da licitante e 
fabricante, para cosméticos, perfumaria e higiene pessoal.

8.1.12 – Alvará de Saúde expedido pela Vigilância Sanitária Municipal ou Licença expedida pela Vigilância 
Sanitária Estadual, em nome da licitante.

8.1.13 – Comunicação prévia da ANVISA na condição de arquivado, através do documento impresso no site 
deste órgão: 'Resultado da Consulta de Documentos Administrativos'.

8.1.14 – Credenciamento do distribuidor junto ao fabricante para os produtos ofertados.

8.1.15 - Os subitens nº 8.1.11 a 8.1.14 (Da Documentação Técnica) serão analisados pela servidora Evelize 
Streher Roque, durante a sessão licitatória.

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital nº 152/2018.   

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 21 de agosto de 2018.

                                             LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA
Prefeito Municipal 
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