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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA 

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

AVISO 
 

CARTA CONVITE   Nº 03/2018 
 

RETIFICAÇÃO 
 

 
O MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA - RS, através do Núcleo de Compras e 
Licitações, sito à Rua Da República, 96 - CEP 98.740-000 – AUGUSTO PESTANA - RS - 
Fone: 0XX55 3334-4900, torna público a RETIFICAÇÃO do edital de licitação na 
modalidade de Carta Convite, sob número 03/2018, EXCLUSIVO para Microempresas 
(ME) E Empresas de Pequeno Porte (EPP), com a finalidade de selecionar propostas 
objetivando a contratação de empresa para a aquisição de Material Ambulatorial e 
Odontológico. 

1.1.         Fica retificado através deste o item 2.6, passa-se a ler: 
“O envelope n.º 02 deverá conter: 

a) Proposta financeira digitada, apresentando a marca e rubricadas em todas as 
páginas e assinada na última, pelo representante legal da empresa. 

  Observação 01: O prazo de validade da proposta é de 30 dias a contar da data aprazada 
para sua entrega, que deverá ser sem despesas de frete. 
  Observação 02: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir, omitir 
ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no 
que não for conflitante com o instrumento convocatório. 

b)  As empresas que formalizarem propostas nos itens que exigem   registro na ANVISA deverão 
apresentar junto a proposta financeira, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta os seguintes 
documentos: 

I)              Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) emitido pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em nome da licitante; 

II) Licença de Funcionamento Estadual e /ou Municipal em nome da licitante; 
III) Comprovação de registro ou cadastramento ou dispensa de registro do produto 

junto à ANVISA e ou Ministério da Saúde”.  
 

                     Demais especificações bem como a data de abertura permanecem 
inalteradas; O Edital completo poderá ser obtido pelo endereço eletrônico 
www.augustopestana.rs.gov.br. Outras informações referente ao edital, poderão ser 
obtidas no Núcleo Compras e Licitações à Rua Da República, 96 - CEP 98.740-000 – 
AUGUSTO PESTANA - RS - Fone Fax: 0XX55 3334-4900.  
 

Augusto Pestana, 09 de fevereiro de 2018. 
 

 
_____________________________ 

VILMAR ZIMMERMANN 
Prefeito Municipal 

 


