
 

ERRATA 

DATA DE ABERTURA: 14/10/2021 - ÀS: 09h. 

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de hora técnica empregados na manutenção 
preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos, médicos e de enfermagem, 
da Secretaria Municipal de Saúde de Xaxim 
 

A Prefeitura Municipal de Xaxim, através da Comissão Central de Licitação, 
devidamente autorizada, torna público para conhecimento dos interessados, ERRATA 

ao Edital Pregão nº 0078/2021. 
 

Onde lê-se:  7.7 Qualificação Técnica 
a) Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), emitido pela ANVISA 

(Agência Nacional de Vigilância Sanitária).  
b) Certificado de Registro da proponente, junto ao Conselho de Farmácia 

(atualizado). 
 

Leia-se:  No item 7.7 Qualificação Técnica 

a) Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), emitido pela ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária).  

b) Registro ou inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia - CREA da região a que estiver vinculada, que comprove atividade 
relacionada com o objeto licitado;  

c) Registro do Responsável Técnico da Licitante no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA da região a que estiver vinculada, sendo que o 

profissional deverá fazer parte do seu quadro técnico. 

c.1) A prova da empresa possuir profissional no quadro permanente, será feita das 

seguintes maneiras: em se tratando de sócio da empresa, por intermédio da apresentação do 

contrato social e no caso de empregado, mediante cópia da Carteira de Trabalho (CTPS), ou 

através de Contrato de Prestação de Serviços (em vigor) registrado em cartório; 

d) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, comprovando que a proponente tenha executado serviços 
compatíveis ou superiores ao licitado. 
 

 A data de abertura do certame não havendo alteração de datas de abertura do 
processo. 
Abertura dia 14/10/2021, às 09h. Maiores informações e consultas com a Pregoeira no 
HORÁRIO ÚNICO de 07h30min às 11h30min. e das 13h às 17h, no e-mail: 
fabricia.paz@xaxim.sc.gov.br. 

 
Xaxim/SC, 29 de setembro de 2021. 
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