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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/AMS–IS/2018 
Processo Administrativo nº. I – 20.437/2018 
Tipo: Menor preço por lote. 
 
OBJETO: Aquisição de Equipamentos/Utensílios diversos através das emendas, Nºs 
2440.891000/1170-09, 12440.891000/1170-12 e 12440.891000/1180-01, obedecidas às 
especificações técnicas contidas no caderno técnico, conforme Anexo I do Edital. 
 

RESPOSTA A SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO 
 
Em atendimento a solicitação de esclarecimento, enviada em 11 de dezembro de 2018, referente ao  
Edital do processo licitatório em epígrafe, vimos por meio desta esclarecer vossas dúvidas: 
 
Questionamento: 
 

a) Na qualificação técnica caso o licitante declarado vencedor não seja o fabricante do produto, 
apresentar Declaração especifica, de seu credenciamento como distribuidor junto à empresa 
detentora do registro:.  
         

 5.3.5.1. Para os lotes 01, 02, 03, 04 e 08, comprovação, da regularidade do produto na 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, através do registro, notificação, 
cadastramento ou comprovação da isenção de controle sanitário. 
 
5.4.3.2.  Para os lotes 05, 06, 07, 08, 09 e 10, Caso licitante não seja o fabricante do 
produto, apresentar Declaração de que possui condições de apresentar em 72 horas, caso 
seja declarado vencedor, os seguintes documentos: 
 

b) ANEXO I  
 

                  2.1. Quando o vencedor não seja o fabricante do produto, Para os lotes 01, 02, 03, 04 e         

08, deverá apresentar em 72 horas, declaração especifica, de seu credenciamento como distribuidor 

junto à empresa detentora do registro. 

Resposta:  
 

Observando o equivoco de digitação apontado, esclarecemos que para todos os fins dos 
dispositivos citados deverá ser considerado como lotes 01, 02, 03, 04, 08 e 09. 

  
Considerando que não há alteração das condições de participação, fica mantida a data designada 
para seção. 
 
 
 

Itapecerica da Serra, 11 de dezembro de 2018 
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