
  
   

 

 

 

 

PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL  

PROCESSO LICITATÓRIO nº 036/2021-000013 

  
MODALIDADE: Pregão Eletrônico  

PREGÃO nº 036/2021 MODALIDADE REGISTRO DE PREÇO - PE  

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por item  
  
A Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - PA, com sede na Av. Lago azul, Centro, em Água 
Azul do Norte, Estado do Pará, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, faz saber a todos, o presente 
ADENDO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000013/2021, na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 036/2021-000013, conforme o que se segue:  

 

OBJETO: Registro de preço para futura e eventual aquisição de instrumentais e 
insumos para efetivar a política de assistência à saúde bucal e centro 
especializado em Odontologia (CEO) vinculado à Secretaria Municipal de Saúde 
de Água Azul do Norte - Pa. 

 

1 –      DAS ALTERAÇÕES DO EDITAL 
 

11.2. Relativa à Qualificação Técnica: 
a) Alvará de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela Prefeitura Municipal 
(Sede da licitante), com vigência atualizada.  

b) Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado da sede da licitante, devidamente 
atualizada.  

c) Licença para funcionamento do estabelecimento, expedida pela vigilância sanitária do Estado ou do 
Município onde estiver instalado, conforme Leis Federais números 5.911/1973 e 6.360/1976.  

d) Registro ou Inscrição do LICITANTE no Conselho Regional de Farmácia, CRF, do Estado onde estiver 
instalado, do responsável técnico constante no termo de responsabilidade técnica apresentado ao órgão 
sanitário competente, conforme Lei Federal n°. 5.991/1973.  

e) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS- Agencia Nacional de 
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, 
para venda de produtos para saúde (correlatos), se for o caso;  

f) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS- Agencia Nacional de 
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, 
para venda de medicamentos de uso controlado (especial), se for o caso;  

g) Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos  
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de 
Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 12.3.2 Serão considerados 
os atestados que comprovem o fornecimento dos serviços de objetos similares, de outras marcas e/ou 
modelos similares, desde que comprovem a aptidão da licitante para o fornecimento do(s) serviços(s).  

h) Não serão considerados os atestados emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo 
empresarial da empresa proponente, entendendo-se estas como aquelas que sejam controladas ou  
 
 
 
 



  
   

 
 
 
controladoras da empresa proponente, ou que possua ao menos uma pessoa física ou jurídica que seja 
sócio desta. E também não serão admitidos atestados emitidos pelo próprio licitante em seu nome.  
 
a) Será considerado compatível com a quantidade o(s) atestado(s) que apresentar(em), no mínimo, 25% 
(vinte e cinco por cento) das quantidades estimadas na Licitação para o TOTAL DE ITEM(NS) vencidos 
de cada empresa. 

 

II. TEXTO CORRETO ALTERADO:  

 

11.2. Relativa à Qualificação Técnica: 
 
a) Alvará de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela Prefeitura Municipal 
(Sede da licitante), com vigência atualizada.  

b) Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado da sede da licitante, devidamente 
atualizada.  

c) Licença para funcionamento do estabelecimento, expedida pela vigilância sanitária do Estado ou do 
Município onde estiver instalado, conforme Leis Federais números 5.911/1973 e 6.360/1976.  

d) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS- Agencia Nacional de 
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, 
para venda de produtos para saúde (correlatos), se for o caso;  

e) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS- Agencia Nacional de 
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, 
para venda de medicamentos de uso controlado (especial), se for o caso;  

f) Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos  
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de 
Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 12.3.2 Serão considerados 
os atestados que comprovem o fornecimento dos serviços de objetos similares, de outras marcas e/ou 
modelos similares, desde que comprovem a aptidão da licitante para o fornecimento do(s) serviços(s).  

g) Não serão considerados os atestados emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo 
empresarial da empresa proponente, entendendo-se estas como aquelas que sejam controladas ou 
controladoras da empresa proponente, ou que possua ao menos uma pessoa física ou jurídica que seja 
sócio desta. E também não serão admitidos atestados emitidos pelo próprio licitante em seu nome. a) 
Será considerado compatível com a quantidade o(s) atestado(s) que apresentar(em), no mínimo, 25% 
(vinte e cinco por cento) das quantidades estimadas na Licitação para o TOTAL DE ITEM(NS) vencidos 
de cada empresa. 

 

2 -     FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  

 
ART. 21 da Lei nº 8.666/93: 
§ 4º Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, 
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inqüestionavelmente, a alteração não 
afeta a formulação das propostas. 

 

3 - DEMAIS CONSIDERAÇÕES SOBRE DATAS, HORÁRIO E LOCAIS:  
 
 
 
 



  
   

 
 
 
 

Os interessados deverão observar as seguintes datas e horários fixados, sob pena 

de preclusão do direito de participação:  
  

  
1.0  

Fica ALTERADO a data prefixada no Edital do Pregão Eletrônico n.º 036/2021, 
tendo em vista que a data atende legalmente o prazo para a apresentação 
das propostas e documentação, sendo esta: Às 09h00 do dia 14 de maio de 
2021, no site www.portaldecompraspublicas.com.br..  

 

 

4  – DOS ANEXOS DO EDITAL ORIGINAL  
  
21.5. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  

          21.5.A.      ANEXO I - Termo de Referência;   

21.5.B. ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços;   

21.5.C. ANEXO III – Modelo de Declaração de que não Emprega Menor;   

21.5.D. ANEXO IV – Modelo de Declaração de Enquadramento como   

ME/EPP;   

21.5.E. ANEXO V – Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade;   

21.5.F. ANEXO VI – Minuta de Contrato   

21.5.G. ANEXO VII - Minuta de Ata de Registro de Preços.  
 

22 – DOS DEMAIS ASSUNTOS  
  

Todos os demais assuntos inerentes ao Edital original, não mencionados neste 

ADENDO, seguem o disposto no Edital.  
 

 

  

                                                  Água Azul do Norte-PA, 12 de maio de 2021  
  

   

 
                                      ______________________________________   
                                                                  WESLLEY SOARES DA SILVA   

                                                                            PREGOEIRO   

                   DECRETO N.º 026 DE 07 DE JANEIRO DE 2021  
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