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ERRATA Nº 001 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA 003/2020-EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110.257/2019-EMSERH 
 

ASSUNTO: Trata-se de análise realizada pelo Agente de Licitação ao processo em 
epígrafe, onde foi identificado equívoco no Item 12.4.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-
OPERACIONAL do Edital, sendo corrigido para o texto que segue: 
 

ONDE SE LÊ: 

12.4.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL: 
 

a) ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, comprovando que a licitante forneceu ou fornece produtos 
compatíveis com o objeto deste certame, conforme especificações constantes neste 
Termo de Referência. O(s) Atestado(s) deverão ser impressos em papel timbrado 
constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinada por seus sócios, 
diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com 
expressa indicação de seu nome completo e cargo/função. Para efeito de validação do 
referido atestado, o licitante poderá apresentar anexo ao atestado, cópia autenticada 
do contrato celebrado com a referida instituição ou apresentação de Nota Fiscal 
evitando futuras diligências. 
 
b) AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA (AFE), expedida pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA), conforme 
disposto no art.50 da Lei nº 6.360/1976 (Manipulação de Dietas Parenterais). 
 

c) ALVARÁ SANITÁRIO OU LICENÇA DE FUNCIONAMENTO OU LICENÇA 
SANITÁRIA ESTADUAL, MUNICIPAL OU DISTRITAL, emitida pela Vigilância 
Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual, Municipal ou Distrito Federal, da sede do 
licitante, conforme disposto no Art. 51 da Lei nº 6.360/1976 (Medicamentos/ 
Manipulação de Dietas Parenterais).  
 

d) REGISTROS DOS PRODUTOS, NOTIFICAÇÃO OU DISPENSA DO 
REGISTRO, no Ministério da Saúde/ANVISA, devendo constar a validade 
(dia/mês/ano) ou cópia autenticada do registro no ministério da saúde publicado no 
D.O.U., grifando o número relativo a cada produto cotado ou cópia emitida 
eletronicamente através do sítio da Agência Nacional da Vigilância Sanitária 
 

e) Cópia do CERTIFICADO DE REGULARIDADE TÉCNICA OU TERMO DE 
RESPONSABILIDADE emitido pelo Conselho Regional de Farmácia respectivo do 
Responsável Técnico do estabelecimento. Para efeito de comprovação da exigência 
estabelecida neste item, somente serão aceitas as licenças válidas, assim entendidas 
aquelas cujo prazo de validade esteja vigente na data do certame. Não serão aceitos 
protocolos;  
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PASSA-SE A LER: 
 
 
12.4.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL: 

 
a) Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, que comprovem ter o licitante fornecido satisfatoriamente os 
materiais ou serviços pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação; O 
atestado deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e 
endereço completo, devendo ser assinado por seus sócios, diretores, administradores, 
procuradores, gerentes ou servidor responsável, com expressa indicação de seu nome 
completo e cargo/função; 
 

b) Alvará de fiscalização fornecido pelo Serviço de Vigilância Sanitária da 
Secretaria de Saúde da sede do fornecedor. Caso o alvará não conste o prazo de 
validade, considerar – se á o prazo de 12 (doze) meses; 
 

c) Certificado de registro do produto no Ministério da Saúde, fornecido através do 
seu órgão competente ou publicação no Diário Oficial da União ou Certificado de 
Isenção do Registro no Ministério da Saúde, em consonância com a RDC 185/04 e 
Dec. 8.077/2013; 
 

d) Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE PRODUTOS PARA SAÚDE), 

da sede da licitante, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

ANVISA, conforme disposto no art. 50 da Lei n° 6360/1976, e incisos I, III e IV, art. 10, 

da Lei n°: 6437/1977; 

 

Por fim, comunico que permanecem mantidas todas as condições 
editalícias para a realização da Sessão para a Licitação Eletrônica 003/2020-
EMSERH.  

 
 
 

São Luís, 29 de janeiro de 2020 
 

 
 

Lauro César Costa 
Agente de Licitação da EMSERH 

 
Ciente: 

 
Igor Manoel Sousa Rocha 
Presidente Substituto da CSL/EMSERH 


