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                            PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
 

 ERRATA 2 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2015 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 
APARELHO E RECARGA DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER PACIENTES COM DEFICIÊNCIA 
RESPIRATÓRIA - SEMSA 
 
Fica ALTERADO o edital nos seguintes termos:  

 No Anexo I do edital os Itens 01, 02, 04, 06, 07, 08 e 09, passam a fazer parte de um Lote único, 

permanecendo inalteráveis os demais itens. 

   

Fica INCLUÍDO no edital os seguintes termos:  

 No Item 06 da observação do relatório de especificação – anexo I do edital fica incluído que nas visitas 

preventivas deverão também ser feitas as trocas de descartáveis e filtros dos equipamentos locados. 

 
Fica incluído no item VIII – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE N° 02: 
 

7 - Autorização de funcionamento expedido pela ANVISA – agência nacional de vigilância sanitária para 

medicamentos e de insumos farmacêuticos (gases medicinais) em nome do licitante, para os itens 01 e 02. 

8 - Registro dos equipamentos junto ao Ministério da Saúde (ANVISA); 

9 - Autorização de funcionamento expedida pela ANVISA - agência nacional de vigilância sanitária 

relativo aos correlatos (equipamentos) em nome do licitante, para os itens 3, 4, 5, 6, 8 e 9. 

10 - Licença Sanitária expedida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal em nome do licitante. 

11 - Comprovar que possui em seu quadro funcional profissional com registro no CREFITO – Conselho 

Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, através de cópia autenticada de registro do empregado ou 

CTPS, apresentando ainda cópia da carteira de registro do profissional expedida pelo CREFITO, este 

profissional deverá realizar as instalações dos equipamentos e treinamentos necessários. 

 
Fica alterada a data de abertura do presente certame para 08/06/2015 às 14 horas, no mesmo local descrito 

no edital.  
 
A presente errata está disponível no site: www.itajuba.mg.gov.br. Informações através do email: 

licitaitajuba@gmail.com ou através dos seguintes telefones/ fax: (35) 3692-1735 e 3692-1734. 
 

Itajubá, 20 de maio de 2015. 
 

 
 
 

                                                                           Maika Jennifer Ribeiro 
Pregoeiro Port 082/15.  
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