
 
 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS 

Fone: (0xx11) 4668.9000 ramal 9109 – Fax: (0xx11) 4668.9101 

Email: licitacoes@itapecerica.sp.gov.br 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2022 

 

EDITAL Nº 037/2022  

                

    “ALTERAÇAO E PRORROGAÇÃO” 

       

EDNÉIA P. OLIVEIRA, usando da competência delegada pelo Decreto nº 

3.283, de 11 de novembro de 2021, torna público; 

 

   Para conhecimento dos interessados que ALTERA o sub-item 5.1.4.7. e 

INCLUI os sub-itens 5.1.4.10., 5.1.4.11. e 5.1.4.12. no sub-item 5.1.4. -  Das Amostras, 

ALTERA a alínea “b” do sub-item 6.1.2. Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, 

ALTERA os Anexos  VI - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE DOCUMENTOS – 

ANVISA. e ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE DOCUMENTOS – 

LAUDO DOS PRODUTOS, do EDITAL Nº 037/2022, do PREGÃO PRESENCIAL Nº 

021/2022, cujo objeto é o Registro de Preços para Aquisição de Material de Limpeza, 

Higiene e Descartáveis, ficando da seguinte forma: 

 

5.1.4. -  Das Amostras 

 

5.1.4.7 A licitante que cotar produtos do LOTE 01, deverá apresentar juntamente com 

as amostras os documentos constantes do Anexo I do edital, sob pena de ter sua proposta 

desclassificada no lote em questão. 

... 

 

5.1.4.10 A licitante que cotar produtos do LOTE 05, deverá apresentar juntamente com 

as amostras os documentos constantes do Anexo I do edital, sob pena de ter sua proposta 

desclassificada no lote em questão. 

 

5.1.4.11 A licitante que cotar produtos do LOTE 06, deverá apresentar juntamente com 

as amostras os documentos constantes do Anexo I do edital, sob pena de ter sua proposta 

desclassificada no lote em questão. 

 

5.1.4.12 A licitante que cotar produtos do LOTE 07, deverá apresentar juntamente com 

as amostras os documentos constantes do Anexo I do edital, sob pena de ter sua proposta 

desclassificada no lote em questão. 

 

6.1.2 - Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

b) Declaração da licitante de que reúne condições de apresentar em até 10 (dez) dias úteis, 

caso seja vencedora do LOTE 01 e LOTE 02, os seguintes documentos (Anexo VI): 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2022 

 

EDITAL Nº 037/2022 

 
ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE DOCUMENTOS – ANVISA. 

 
À 

Prefeitura do Município de Itapecerica da Serra 

Ref: Pregão Presencial nº _____/2022. 
 

Prezados Senhores, 

 

A _____________(nome da licitante), qualificada como Microempresa (ou Empresa de 
Pequeno Porte) por seu representante legal, inscrita no CNPJ sob nº ________, com sede à 

_____________, declara que reúne condições de apresentar em até 10 (dez) dias úteis, caso seja 

vencedora do LOTE 01 e LOTE 02, os seguintes documentos: 
 

b.1) Licenças de funcionamento da licitante, emitidas pela Vigilância Sanitária do Estado 

ou Município sede (autoridade local), nos termos da Lei Federal nº. 6.360 de 23/09/76, 

compatíveis com os itens que compõem objeto da licitação (SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 

E COSMÉTICOS). As referidas licenças deverão ser em nome totalmente compatível ao 

Contrato Social em vigor da licitante; 

 

b.2) Autorizações de funcionamento específicas para o exercício de atividade, expedidas 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde que poderão ser 

consultadas em www.anvisa.gov.br, nos termos da Lei Federal nº. 6.360 de 23/09/76 e Decreto 

Federal 79.094 de 05/01/77, compatíveis com os itens que compõem o objeto da licitação 

(SANEANTES DOMISSANITÁRIOS E COSMÉTICOS). As referidas autorizações deverão ser 

totalmente compatível ao Contrato Social em vigor da licitante. 

 

b3) A Autorização de Funcionamento (AFE) é exigida apenas de empresas que 

realizem atividades de armazenamento, distribuição, embalagem, expedição, 

exportação, extração, fabricação, fracionamento, importação, produção, purificação, 

reembalagem, síntese, transformação, e transporte de medicamentos e insumos 

farmacêuticos destinados a uso humanos, produtos para saúde, cosméticos, produtos de 

higiene pessoal, perfumes, saneantes e envase ou enchimento de gases medicinais. 
Sendo expressão da verdade, subscrevo-me. 

 ______________ (localidade), _____ de ___________ de 2.022. 
____________________________ 

          (assinatura do Representante Legal) 

      Nome: _________________ 
      RG: ___________________ 

http://www.anvisa.gov.br/
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                                                       PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2022 

 

EDITAL Nº 037/2022 

 
ANEXO VII 

 
 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE DOCUMENTOS – LAUDO DOS PRODUTOS 
 

À 

Prefeitura do Município de Itapecerica da Serra 

Ref: Pregão Presencial nº _____/2019. 
 

 

Prezados Senhores, 
 

 

A _____________(nome da licitante), qualificada como Microempresa (ou Empresa de 

Pequeno Porte) por seu representante legal, inscrita no CNPJ sob nº ________, com sede à 
_____________, declara que reúne condições de apresentar em até 10 (dez) dias úteis, caso seja 

vencedora de qualquer um dos lotes - laudos descritos nos itens solicitados no memorial 

descritivo do edital (ANEXO I). 
 

 
Sendo expressão da verdade, subscrevo-me. 

  

 
 ______________ (localidade), _____ de ___________ de 2.022. 

 

____________________________ 

               (assinatura do Representante Legal) 
 

      Nome: _________________ 

      RG: ___________________ 
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A data da Sessão fica PRORROGADA para às 09:00 horas do dia 05 (cinco) 

de julho de 2.022. 

 

As demais condições permanecem inalteradas. 

 

 

Itapecerica da Serra, 22 de junho de 2.022. 

 

 

 

EDNÉIA P. OLIVEIRA 

Assessora Especial 

Secretaria de Assuntos Jurídicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


