
 

  

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 023/2017

PREGÃO PRESENCIAL N.º 040/2017
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira torna pública a retificação do Edital
de Abertura do Processo Licitatório nº 023/2017, Pregão Presencial nº 040/2017, cujo objeto é o
registro  de  preços  para  aquisição,  em  consignação,  de  materiais  para  cirurgia  geral,  conforme
especificações contidas no Anexo I do edital, nos seguintes termos:

1)   No item IV - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA, onde se lê:

(…)

6. A proposta de preço deverá estar acompanhada da seguinte documentação:

a) Comprovante de Registro dos produtos no Ministério da Saúde, inclusive do(s) equipamentos(s),
sujeitos  a  registro,  que  serão  cedidos  em comodato, que  poderá  ser  em cópia  autenticada  da
publicação no Diário Oficial  da União, ou cópia autentica do Certificado de Registro emitido pela
ANVISA, ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da
Equipe de Apoio, ou ainda, emitido eletronicamente via site da ANVISA, condicionado à verificação
da sua autenticidade pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio. Estando o registro vencido,
deverão ser apresentadas cópias de todas as petições de revalidações, acompanhadas de cópia do
registro  vencido.  A  não  apresentação  do  registro  e/ou  do  pedido  de  revalidação  do  produto
(protocolo) implicará na desclassificação da proposta em relação ao item cotado;

Leia-se:

(…)

6. A proposta de preço deverá estar acompanhada da seguinte documentação:

a)  Comprovante  de  Registro  dos  produtos  no  Ministério  da  Saúde  que  poderá  ser  em  cópia
autenticada da publicação no Diário Oficial da União, ou cópia autentica do Certificado de Registro
emitido pela ANVISA, ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por
membro da Equipe de Apoio, ou ainda, emitido eletronicamente via site da ANVISA, condicionado à
verificação da sua autenticidade pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio. Estando o registro
vencido, deverão ser apresentadas cópias de todas as petições de revalidações, acompanhadas de
cópia do registro vencido. A não apresentação do registro e/ou do pedido de revalidação do produto
(protocolo) implicará na desclassificação da proposta em relação ao item cotado;

No anexo X – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL, onde se lê:

(…)

a) Comprovante de Registro do produto no Ministério da Saúde,  inclusive do(s) equipamentos(s),
(sujeitos a registro),  que serão cedidos em comodato, que poderá ser em cópia autenticada da
publicação no Diário Oficial  da União, ou cópia autentica do Certificado de Registro emitido pela
ANVISA, ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da
Equipe de Apoio, ou ainda, emitido eletronicamente via site da ANVISA, condicionado à verificação
da sua autenticidade pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio. Estando o registro vencido,
deverão ser apresentadas cópias de todas as petições de revalidações, acompanhadas de cópia da
publicação do registro vencido. A não apresentação do registro e/ou do pedido de revalidação do
produto (protocolo) implicará na desclassificação da proposta em relação ao item cotado;



 

  

Leia-se:

(…)

a)  Comprovante  de  Registro  do  produto  no  Ministério  da  Saúde  que  poderá  ser  em  cópia
autenticada da publicação no Diário Oficial da União, ou cópia autentica do Certificado de Registro
emitido pela ANVISA, ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por
membro da Equipe de Apoio, ou ainda, emitido eletronicamente via site da ANVISA, condicionado à
verificação da sua autenticidade pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio. Estando o registro
vencido, deverão ser apresentadas cópias de todas as petições de revalidações, acompanhadas de
cópia  da  publicação  do  registro  vencido.  A  não  apresentação  do  registro  e/ou  do  pedido  de
revalidação do produto (protocolo) implicará na desclassificação da proposta em relação ao item
cotado;

Permanecem inalteradas  as  demais  condições  do  edital,  bem como  fica  mantido  o  dia
20/07/2017 às 09:00 horas para realização do pregão.

Este Termo fica fazendo parte integrante do Edital.

Pariquera-Açu, aos 10 de julho de 2017.

ELI BRAZ
Pregoeira


