
 

 

 

 
 

 
 

 

AUTORIZAÇÃO 
 

 
CONSIDERANDO que analisei o pedido de alteração do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 

nº003/202, pela servidora Vany Deodato Silva mat.124112-5, nos seguintes termos: 

Onde se lê:10.MEDIDAS ACAUTELADORAS. 
10.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação 
do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de 
risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 
Leia-se: 10.MEDIDAS ACAUTELADORAS. 
10.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação 
do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de 
risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 
10.2 Para fins de assinatura da ata de registro de preço, bem como, para assinatura do contrato, se assim 
for, o vencedor do certame deverá apresentar a Secretária Municipal de Saúde em até 5 (cinco) dias, após 
a publicação da homologação do processo licitatório, os seguintes documentos: : LICENÇA DE 
CONFORMIDADE DO CORPO DE BOMBEIRO, APRESENTAÇÃO DA COMPROVAÇÃO DO REGISTRO NO 
CONSELHO DE CLASSE COMPETENTE / CRF – CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA OU CRQ – 
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA, CONTRATO DE REVENDA FIRMADO ENTRE O 
FABRICANTE/ENVASADOR E REVENDEDOR/DISTRIBUIDOR ” 
 
2- item 15 do Termo de Referência 
Onde se lê:15.DA CAPACIDADE TECNICA 
15. Para a qualificação técnica, são solicitados os seguintes documentos:  
a) Deverá apresentar  Autorização para Funcionamento (AFE), expedida pela ANVISA Conforme Resolução RDC 
Nº 16/2016 ANVISA. 
b) Atestado de Capacidade Técnico; 
leia-se: 15.DA CAPACIDADE TECNICA 
15. Para a qualificação técnica, são solicitados os seguintes documentos:  
a) Deverá apresentar  Autorização para Funcionamento (AFE), expedida pela ANVISA Conforme Resolução RDC 
Nº 16/2016 ANVISA. 
b) Atestado de Capacidade Técnico; 

          c) LICENÇA SANITÁRIA;  

d)APRESENTAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL; 

 

AUTORIZA, as referidas alterações, e a Pregoeira a viabilizar as devidas providências, necessárias para 
publicar a errata do edital em seu termo de referência. 

 

CUMPRA-SE, dando ciência. 

 
Placas-PA, 27 de Janeiro de 2021. 

 
 

 

Gilberto Bianor dos Santos Paiva 
Secretário Municipal de Saúde 

Decreto nº005/2021 
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