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RETIFICAÇÃO AO EDITAL 

 

O PREGOEIRO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, resolve retificar o Edital do Pregão 

Eletrônico nº 067/2021/PE/SRP, para o registro de preço para a futura e eventual contratação de 

empresa para fornecimento de medicamentos e materiais técnicos de combate ao covid-19, 

visando atender o fundo municipal de saúde e saneamento do município de ipixuna do Pará/Pa, 

publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.726 em 06 de outubro de 2021, conforme abaixo 

discriminado: 

- No item 19.1.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

 

Onde se lê: 

19.1.2.1. De forma a demonstrar a prova de Qualificação técnica, as licitantes deverão 

apresentar no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, que comprovem já ter a licitante realizado o fornecimento de 

equipamentos e materiais técnicos permanentes. 

19.1.2.2. Alvará Licença de Localização e Funcionamento da sede do licitante. 

 

Leia-se: 

19.1.2.1. De forma a demonstrar a prova de Qualificação técnica, as licitantes deverão 

apresentar no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, que comprovem já ter a licitante realizado o fornecimento de 

equipamentos e materiais técnicos permanentes. 

19.1.2.2. Alvará Licença de Localização e Funcionamento da sede do licitante. 

19.1.2.3. Autorização de funcionamento da empresa licitante expedida pelo órgão 

competente (AFE – ANVISA) - autorizando exercer as atividades de comercialização, 

armazenar, distribuir e transportar, para Medicamentos Comuns, medicamentos 

Controlados, Correlato e Saneastes. conforme Art. 50 da Lei 6.360/1976, impressa pela 

internet juntamente com cópia do Diário Oficial da União. 

No item 12. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA ELETRÔNICA 

Onde se lê: 

12.1.9 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a fiscalização dos órgãos competentes e após o devido processo legal, 

gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao 

exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição Federal. ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos 

prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução 

do Contrato. 

Leia-se:  

12.1.9 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a fiscalização dos órgãos competentes e após o devido processo legal, 

gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao 

exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição Federal. ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos 

prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução 

do Contrato.  
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12.1.9.1. Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá observar 

rigorosamente a descrição dos itens e considerar as condições estabelecidas no Edital e seus 

anexos, descrevendo detalhadamente as características do objeto cotado, informando marca, 

fabricante, procedência e número de registro da ANVISA, preço unitário por item, com até duas 

casas decimais após a vírgula. 

12.1.9.2. As empresas que cotarem os produtos obrigatoriamente devem apresentar junto a 

proposta inicial documento de registro ANVISA (com registro na validade), com emissão 

atualizada não superior a 01(um) mês anterior a data de abertura deste certame.: 

 

No item  

Aonde se lê: 

13.1.16. Declaração emitida pela licitante de disponibilidade gêneros alimentícios nas 

condições avençadas no Termo de Referência – Anexo I do edital, para fins de início das 

atividades. 

 

Leia-se 

13.1.16. Declaração emitida pela licitante de disponibilidade medicamento é materiais 

técnicos nas condições avençadas no Termo de Referência – Anexo I do edital, para fins 

de início das atividades. 

 

Ipixuna do Pará/PA, 19 de outubro de 2021. 

 

 

LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS 

RESPONSÁVEL 
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