
 
 

 

 
 
 

 

 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 17/2016 

 

 

Processo n. 64/2016 

Edital de Pregão nº 17/2016 

Tipo de julgamento: Menor Preço por Item (Registro de Preço).  

 

  1 . Fica retificado o Edital de Pregão Presencial nº 17/2016, processo 64/2016, 

do Município de Faxinal do Soturno - RS, quanto à data para abertura de processo que será às  

09h (nove) do dia 09 do mês de junho do ano de 2016, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, 

localizada na Rua Júlio de Castilhos, 609, se reunirão o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, designados 

pela Portaria nº 07 de 25 de janeiro de 2016, com a finalidade de receber propostas e documentos de 

habilitação, incluindo o item 8.1.3.1- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Certificado de Boas Práticas 

de Fabricação do produto conforme preconizado pela Organização Mundial da Saúde; b) AFE do 

Distribuidor; c) AFE do Fabricante; d) Alvará Sanitário; e) Laudos de absorção originais ou 

autenticados por tamanho, com data de fabricação, data de validade e lote; f) Laudos microbiológicos 

originais ou autenticados por tamanho, com data de fabricação, data de validade e lote. 

2. A data de abertura da documentação e propostas, passa para o dia 09 de 

junho de 2016 às 09 horas. 

3. A finalidade é de receber propostas e documentos de habilitação, incluindo o item 8.1.3.1- 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Certificado de Boas Práticas de Fabricação do produto conforme 

preconizado pela Organização Mundial da Saúde; b) AFE do Distribuidor; c) AFE do Fabricante; d) 

Alvará Sanitário; e) Laudos de absorção originais ou autenticados por tamanho, com data de 

fabricação, data de validade e lote; f) Laudos microbiológicos originais ou autenticados por tamanho, 

com data de fabricação, data de validade e lote. 

4. Os demais itens e subitens constantes do Edital de Pregão Presencial 

17/2016 permanecem inalterados. 

 

 

Faxinal do Soturno, 24 de maio 2016. 

 

 

 

Volnei Colvero Savegnago 

Prefeito Municipal  

 


