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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 53/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2019 

 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL 

 

O pregoeiro Glener Lorans da Silva Carvalho, designado pela portaria 83/2017, torna público, a todas as empresas interessadas em 

participar do referido certame, a retificação do Edital do Pregão Presencial nº 27/2019. 

 

CONSIDERANDO, a Lei Federal 8666/93 e a Lei 10.520/2002 e demais alterações posteriores. 

DECIDE ALTERAR OS SEGUINTES PONTOS:  

Onde se lê: 

HABILITAÇÃO JURÍDICA: (Lei 8.666/93, art. 28) 

a) – cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa devidamente autenticada; 

b) - registro comercial, no caso de empresa individual; 

c)- ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

d) - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

e)- decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

f) Alvará de funcionamento da empresa. 

 

Leia-se: 

HABILITAÇÃO JURÍDICA: (Lei 8.666/93, art. 28) 

a) – cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa devidamente autenticada; 

b) - registro comercial, no caso de empresa individual; 

c)- ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

d) - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

e)- decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

f) Alvará de funcionamento da empresa. 

g) Apresentação de Autorização de Funcionamento de correlatos/equipamentos expedida pela ANVISA de titularidade da 

licitante; 
h) Licença Sanitária para equipamentos médicos/correlatos; 

i) Registro dos equipamentos perante à ANVISA. 

j)Atestado de capacidade técnica semelhante ao objeto licitado; 

k) Certificado de registro da empresa junto ao Conselho Regional de Fisioterapia OU a Declaração de regularidade para 

funcionamento expedida pelo CREFITO atestando a responsabilidade técnica. 

 

. Demais pontos deste Edital permanecem inalterados. 

. Em cumprimento ao que se pede o § 4º do artigo 21 da Lei Federal 8.666/93 abre-se novo prazo de Publicação a contar da 

assinatura desse, ficando remarcado em nova data a licitação em 24/09/2019 às 09:00 horas. 

 

 

            Luminárias, 23 de setembro de 2019. 

 

 

Glener Lorans da Silva Carvalho 

Presidente 


