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AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 

 

 

Informações específicas: Altera parcialmente o edital original, reabre prazo 

inicialmente estabelecido e dá outras providências. 

 

Objeto: Registro de preços para futura eventual aquisição de materiais permanentes de 

mobiliário em geral para o ambiente da USF (Unidade de Saúde Familiar) Garça Branca da 

Secretaria Municipal de Saúde do município de Guiratinga – MT. 

 

Editais original e complementar: Disponíveis no site www.guiratinga.mt.gov.br ou 

informações pelos telefones: (66) 3431-1128 ou 3431-1441. 

 

Credenciamento: Das 08h30min até as 09h00min (horário local) do dia 30/07/2019. 

 

Entrega dos Envelopes: Até as 09h30min (horário local) do dia 30/07/2019. 

 

Abertura dos envelopes: Às 09h:30min (horário local) do dia 30 de julho  de 2019, na 

sede da Prefeitura Municipal de Guiratinga-MT, situada a Av. Rotary Internacional, n.º 944, 

Bairro Santa Maria Bertila no município de Guiratinga-MT. 

 

Fundamento Legal: Lei n.º 10.520/02, Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e no que 

couber, no Decreto Municipal n.º 08/2012 de 11/02/2012. 

 

 

Guiratinga - MT, 15  de julho de 2019. 

 

 

 

                                               Jefferson Rodrigues de Silva  
                                               Pregoeiro Oficial Substituto 
                                                       Portaria 049/2018 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001 

 

 

OBJETO: Registro de preços para futura eventual aquisição de materiais permanentes de 

mobiliário em geral para o ambiente da USF (Unidade de Saúde Familiar) Garça Branca da 

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Guiratinga – MT. 

 

                                                                          1. PREÂMBULO   

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA-MT, através do Pregoeiro Oficial, designado 

através da Portaria nº 049/2018, de 07/03/2018, torna público para todos os 

interessados, que em razão de alterações nas especificações e exigências o que afeta a 

formulação das propostas com base no artigo 20 §4 da Lei 8.666/93, abre-se o prazo 

inicialmente estabelecido, em prestígio aos princípios norteadores da Administração 

Pública e das licitações, expede o Edital Complementar nº 001 ao Edital de Pregão 

Presencial nº 016/2019, conforme a condições que seguem: 

 

                                                                     2. OBJETO DA LICITAÇÃO   

 

2.1. O objeto do Pregão Presencial n.º 016/2019, em toda a sua completude e correção, 

passa a ser o constante das seguintes exigências deste edital complementar: 

 

OBJETO: Registro de preços para futura eventual aquisição de materiais permanentes de 

mobiliário em geral para o ambiente da USF (Unidade de Saúde Familiar) Garça Branca da 

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Guiratinga – MT. dia 08 de julho de 2019 às 

09h30min, na sede da Prefeitura Municipal de Guiratinga. 

 

 

ACRESCENTA-SE AO ITEM 12 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

 

12.2.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

a) AFE – Autorização de Funcionamento especifica da licitante, expedida pela Agencia 

Nacional de Vigilância Sanitária Federal (ANVISA/MS); 

 

b) Certificado do Registro dos Produtos, expedido pela Agencia Nacional de Vigilância 

Sanitária Federal (ANVISA/MS); 
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c) Alvará Sanitário expedido pela esfera Municipal e ou Estadual, em plena validade;  

 

Obs.: São isentos de apresentação de documentos referentes à qualificação os demais 

itens, pois não são considerados produtos correlatos para a saúde. 

 

 

ONDE SE LÊ: 

 

12.2.5. A licitante que deixar de entregar os documentos de habilitação e a proposta 

de preços nos prazos estabelecidos no edital, ou apresentar documentação falsa, não 

mantiver a proposta, lance ou oferta, ensejar o retardamento da execução do objeto do 

certame, falhar ou fraudar na execução do objeto contratado, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com este órgão, 

sem prejuízo das multas previstas no ato convocatório, ou enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, pelo prazo de no máximo 05 (cinco) anos. 

 

 

LEIA – SE: 

 

12.2.6. A licitante que deixar de entregar os documentos de habilitação e a proposta 

de preços nos prazos estabelecidos no edital, ou apresentar documentação falsa, não 

mantiver a proposta, lance ou oferta, ensejar o retardamento da execução do objeto do 

certame, falhar ou fraudar na execução do objeto contratado, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com este órgão, 

sem prejuízo das multas previstas no ato convocatório, ou enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, pelo prazo de no máximo 05 (cinco) anos. 

 

3. DA DATA, HORA E LOCAL DA SESSÃO DE ABERTURA 

 

Data: 30 de julho de 2019 

Credenciamento: 08h:30min até as 09h:00min 

Recebimento dos Envelopes: 09h:30min 

Local: Secretaria Municipal de Administração, no Paço Municipal, sito à Av. Rotary 

Internacional, 944 – Bairro Santa Maria Bertila. 

 

Na mesma data, hora e local acima especificado, dar-se-á inicio à realização do Pregão 

com a abertura dos envelopes dizendo conter as propostas. 
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4. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

4.1. Permanecem inalteradas todas as demais condições do edital original. 

 

4.2. Quaisquer dúvidas, contatar pelo telefone (66) 3431- 1441 ou 3431-1128 ou pelo 

e-mail: licitacao@guiratinga.mt.gov.br. 

 

Guiratinga-MT, 15 de julho de 2019. 

 

 

                                               Jefferson Rodrigues de Silva  
                                               Pregoeiro Oficial Substituto 
                                                       Portaria 049/2018 
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