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AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL E ALTERAÇÃO DE DATA DE ABERTURA 

PREGÃO Nº 68/2017 – Forma Presencial 

           

 Comunicamos a todos os proponentes interessados na execução dos serviços 
objeto do Pregão nº 14/2017 – forma presencial, que tem por objeto Registro de preços 
de oxigênio medicinal para ser utilizado em tratamento e terapia em pacientes das 
unidades de saúde do Município de Céu Azul (a vigência do registro de preços será de 12 

meses), Que efetua a retificação do edital alterando os documentos de habilitação e 
altera a data da abertura da licitação, conforme abaixo 

1 – O item 9.6 ao edital: As empresas que não possuem CRC – Certificado de 

Registro Cadastral, deverão apresentar os seguintes documentos: fica retirado o subitem XIII 
– Comprovação da autorização de funcionamento da empresa participante junto 
ao Ministério da Saúde. 

XIII – Comprovação da autorização de funcionamento da empresa participante 
junto ao Ministério da Saúde. 

XIV – Certificado/comprovante de inscrição no Conselho Regional de Farmácia 

XV – Certidão de Licença Sanitária do Município da proponente 

 

2 – O item 9.7 ao edital: As empresas com CRC – Certificado de Registro 

Cadastral, dentro do prazo de validade, deverão apresentar os seguintes documentos: fica 
retirado o subitem XI – Comprovação da autorização de funcionamento da 
empresa participante junto ao Ministério da Saúde. 

XI – Comprovação da autorização de funcionamento da empresa participante junto 
ao Ministério da Saúde. 

XII – Certificado/comprovante de inscrição no Conselho Regional de Farmácia 

XIII – Certidão de Licença Sanitária do Município da proponente 

 

3 – Considerando as alterações promovidas na relação de documentos fica 

marcada a data de abertura da licitação para o dia 30 de agosto de 2017 às 

14:00 horas;  

 

4 – Permanecem inalteradas as demais condições do Edital; 

 

Céu Azul, 17 de agosto de 2017. 

 

 

Germano Bonamigo 

Prefeito Municipal 

 

 


