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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 108/2021 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 31/2021 

 
 
 
O MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA, Estado de São Paulo, torna público a alteração 
do presente edital e o cancelamento da sessão publicada marcada para o dia o 
dia 30 de agosto de 2021, às 13h30min, para remarcar e alterar a data da 
sessão pública para o dia 13 de setembro de 2021, as 13h30min, tendo como 
objeto a Aquisição de equipamentos e material permanente para O Centro de 
Saúde do município de Orindiuva, conforme especificações contidas no termo 
de referência, nos termos seguintes: 
 
 
1.1 O Edital passa a vigorar com a seguinte alteração: 

 

Alteração do item 7. Dos Documentos de Habilitação 
 
 

7.1.3. Em relação à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

a) comprovação de aptidão de desempenho de atividade 
pertinente e compatível com o objeto desta licitação, mediante a apresentação 
de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, tendo 
por objeto o fornecimento de produtos em parâmetro similar ao constante do 
presente Edital; 

  
b) declaração de disponibilidade ou de que a empresa reúne 

condições de apresentar, caso seja a vencedora do certame: (i) Autorização 
atualizada para Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela Agência 
Nacional e Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e (ii) Alvará de Licença 
Sanitária expedido pela unidade competente, da esfera estadual ou municipal, 
da sede da licitante, compatível com o objeto licitado.  

 
 

 c) Certificado de Registro do Produto emitido pela Agência 
Nacional de Vigilancia Sanitária – ANVISA, ou cópia da publicação do DOU, 
não sendo aceitos protocolos de solicitação inicial de registro. Caso o prazo de 
registro esteja vencido, apresentar pedido de revalidação datado do semestre 
anterior ao do vencimento (protocolo + formulário petição nº 01 e n º 02); 
 



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA 

PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO 

CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600 

e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br 

Orindiuva/SP 

 
 

 

 d) Os documentos relativos ao Registro na ANVISA deverão ser 
numerados conforme o item a que se referirem, e entregues no ato do pregão. 
Caso isso não ocorra, o item será desclassificado. 
 
Alteração Termo de Referência 
 
Item 9. 
 
COMPUTADOR COMPLETO 

Especificações mínimas: 

Processador intel core I3, 9ª GERAÇÃO 

Memoria 8gb DDR4 2400 MHZ 

HD SSD 240 GB 

Computador coGabinete Padrão MATX 2U SB/Audio Comp 

Fonte de alimentação 24 Pinos 

Teclado USB preto completo 

Mouse USB 

Monitor Led HD VGA com HDMI de 15,5: 51x21x50 cm 

Placa mãe COM SOQUETE LGA 1151  

Nobreak 600va 115v 
 
 
1.2 Diante da alteração, a data da sessão pública do certame fica alterada para 
o dia 13 de setembro de 2021, às 13h30, na sede da Prefeitura Municipal de 
Orindiúva. 

  
 

1.3 As demais disposições do Edital de Abertura do processo licitatório em 
referência permanecem inalteradas. 

 
 

Orindiuva, 27 de agosto de 2021 
 
 
 

______________________________ 

Mireli Cristina Leite Ruvieri Martins 
Prefeita Municipal 


