PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019
EDITAL COMPLEMENTAR 001/2019
Objeto: A presente licitação tem por objetivo o Registro de Preços para futura e eventual
aquisição de cilindro de oxigênio medicinal e cilindro de oxigênio de gás, para atender a
demanda da secretária Municipal de Saúde e Secretária Municipal de Obras.
Tipo: Menor Preço por Item.

Justificativa: A Prefeitura Municipal de Jauru, por meio da Decisão Administrativa
referente a Resposta ao Pedido de Impugnação altera o item 10. Da Habilitação, do
Edital, que passa a vigorar da seguinte forma.
1.

PREÂMBULO

O Município de Jauru, através da Secretaria Municipal de Administração, por intermédio da sua
Pregoeira, designada pela Portaria nº. 001/2019 torna público, para todos os interessados, que
expede o Edital Complementar, para alteração do item 10. Da Habilitação, com base no que
dispõe as Leis Federais nºs. 8.666/93 e 10.520/2002 e demais legislação complementar e ainda,
em prestígio aos princípios norteadores da Administração Pública e das licitações, expede o
Edital Complementar nº 001/2019 ao Edital de Pregão Presencial nº 021/2019, para
alteração do item 10. Da Habilitação, e consequente inclusão de requisitos, passando a
vigorar conforme a seguir:
10.5.2 – Autorização de funcionamento de empresa – AFE expedida pela ANVISA;
10.5.3 – Licença Sanitária expedida pela ANVISA.

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO
2.1. O objeto do Pregão Presencial nº 021/2019, permanece inalterado.
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 – Poderão participar da presente licitação quaisquer empresas legalmente

constituídas, do ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, conforme –
Anexo I – Termo de Referencia e que se apresentarem, até às 08:00 horas do dia 05 de
agosto de 2019 a Pregoeira, em sessão pública, no endereço constante no preâmbulo do
edital nº 021/2019.
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DAS CONDIÇÕES GERAIS
4.1. Permanecem inalteradas todas as demais condições do edital original.
4.2. Informações podem ser obtidas pelo fone/fax (065)3244-1849 ou pelo e-mail
licitacao@jauru.mt.gov.br.
Jauru – MT, 30 de julho de 2019.

RAFAELA BORGES DA COSTA
Pregoeira
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