
EDITAL Nº 026/2013 

RETIFICA O EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2013 
 

 
 
  ARNALDO KNEY, Prefeito Municipal de Ivoti, no uso de suas 
atribuições legais, torna público que o  Edital de Pregão Presencial nº 023/2013 fica 
alterado nos seguintes termos: 
    1. A letra "e", do item 5.2 do Edital nº 023/2013, passa a contar com a  
seguinte redação: 
   e)"Os itens 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10,  
1.1.12, 1.1.14, 1.1.15, 1.1.18 e 1.1.30 deverão ter Registro na ANVISA, cuja  
comprovação deve acompanhar a proposta, com a apresentação do número do  
respectivo Registro, sendo que na eventual hipótese de isenção 
deste registro, deverá o licitante, juntamente com a proposta, referir e  
comprovar a existência de RDC - Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA 
indicando a isenção do registro." 
   
  2. Fica incluido o item 7.1.4 - HABILITAÇÃO ESPECÍFICA: 
a) Comprovação da Autorização de Funcionamento (AFE) ou Autorização Especial (AE) aos 
licitantes que cotarem proposta aos itens identificados na letra”e” do item 5.2.  
OBS.: A comprovação da documentação solicitada na alínea acima se dará através da 
apresentação de cópia da publicação da concessão da AFE ou da AE no Diário Oficial 
da União dentro do prazo de validade. Para os casos de empresa em tramite de 
renovação da AFE ou da AE, será aceito como data de emissão a constante no protocolo 
de solicitação de renovação DESDE QUE devidamente acompanhada da guia de 
recolhimento de encargos para tal. 

 
   3. Em razão das alterações acima, a data para receber envelopes com a 
documentação e propostas fica transferida para as nove horas do dia 07 de agosto 
de  2013, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal.  
 
  3. Todas as demais cláusulas e condições do Edital de Pregão Presencial 
nº 023/2013 e seus Anexos ficam inalteradas. 
  
   
  Ivoti, 26 de julho de 2013. 
 
 
 
 
             ARNALDO KNEY 
            Prefeito Municipal 


