
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA 

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31 

 

ADENDO nº 02 AO EDITAL DE LICITAÇÃO E ALTERAÇÃO DE 

ABERTURA 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4977/2022 

PREGAO ELETRÔNICO Nº 64/2022 – Código 956344 

 
2º Adendo ao Pregão Eletrônico n° 64/2022, que tem como objeto a “Aquisição 
de dietas e suplementos para atendimento de pacientes acompanhados 
pelo NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) tanto em demanda judicial 
como não judicial, em especial ao que diz respeito a sua adequada 
alimentação e nutrição. Atendendo assim a demanda das solicitações no 
período de 12 (doze) meses.” 
 
Excluir na íntegra o subitem 6.5.2.1 e as alíneas “a” e “b” do Edital:  
 

9.6.5. Qualificação Técnica: 
 

9.6.5.1 Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) de titularidade da 
empresa participante efetiva da licitação ou de titularidade de empresa 
produtora/ importadora/ distribuidora, (em original ou cópia autenticada) 
pertinente ao objeto licitado, expedida pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA, para todos os itens. 
 

a. Caso o prazo de validade do registro esteja vencido, a licitante deverá 
encaminhar Certificado de Registro ou publicação no Diário Oficial da União 
(DOU) acompanhado do pedido de revalidação "FP 1" e "FP 2", datado do 
semestre anterior ao do vencimento, na forma do art.14, §6º, do Decreto 
Federal nº 79.094/1977. 
 
b. Caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá 
encaminhar Declaração de Notificação de Dispensa de Registro ou 
Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar 
a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o 
produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária. 

 

Excluir na íntegra o subitem 11.1.1 e as alíneas “a” e “b” do Termo de 
Referência:  

 
 

11.1 Qualificação técnica 
 

11.1.1 Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) de titularidade da 
empresa participante efetiva da licitação ou de titularidade de empresa 
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produtora/importadora/distribuidora, (em original ou cópia autenticada) 
pertinente ao objeto licitado, expedida pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA, para todos os itens. 
 

a. Caso o prazo de validade do registro esteja vencido, a licitante deverá 
encaminhar Certificado de Registro ou publicação no Diário Oficial da União 
(DOU) acompanhado do pedido de revalidação "FP 1" e "FP 2", datado do 
semestre anterior ao do vencimento, na forma do art.14, §6º, do Decreto 
Federal nº 79.094/1977. 
 
b. Caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá 
encaminhar Declaração de Notificação de Dispensa de Registro ou 
Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar 
a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a 
comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância 
Sanitária 

 
O presente adendo passa a fazer parte integrante do Edital de Licitação do 
Pregão Eletrônico n° 64/2022, ficando ratificada todas as demais itens e 
condições do edital. 
 
ALTERA-SE A DATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA 
DE PREÇOS PARA: 13 de setembro de 2022 as 09:00 horas (Horário de 
Brasilia), no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br 
 
RETIRADA DO EDITAL: O Edital deve ser obtido exclusivamente no Site da 
Prefeitura Municipal, htpp://www.sidrolandia.ms.gov.br/ no link “licitações” 
bem como no endereço: www.licitacoes-e.com.br. 

 
Sidrolândia-MS, 29 de agosto de 2022. 
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DEIVID DA SILVA GUARDIANO RODRIGUES 

Pregoeiro 
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