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   MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ 

        AVISO 1 DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 106/2022 

 

O Município de Mercedes, Estado do Paraná, torna público a seguinte retificação ao Edital 

relativo a licitação na modalidade Pregão, forma Eletrônico, n.º 106/2022, que tem por objeto a 

formalização de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de recarga de oxigênio 

medicinal, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Mercedes: 

 

1 – Considerando questionamento encaminhado, a respeito da omissão do instrumento 

convocatório quanto a exigência de requisitos de qualificação técnica que seriam 

indispensáveis, que integra o objeto do procedimento licitatório em epígrafe, retifica-se a 

descrição constante do item 9.7.3 Qualificação Técnica, do Edital, que passa a vigorar conforme 

disposto abaixo: 

 

9.7.3 Qualificação técnica 

 
“9.7.3.1 No caso de ser a engarrafadora e/ou fabricante dos gases medicinais, a 

mesma deverá apresentar Autorização de Funcionamento - AFE fornecida pela 

Anvisa. No caso de a empresa ser apenas distribuidora, a mesma deverá apresentar a 

AFE da engarrafadora/fabricante do produto, acompanhada de cópia de documento 

que comprove a relação comercial da licitante com a mesma; 

 

9.7.3.2 Alvará ou Licença Sanitária expedida pela autoridade sanitária municipal ou 

estadual da sede da licitante, compatível com o objeto da licitação e dentro da 

validade; 

 

9.7.3.3 Prova de registro da empresa licitante junto ao Conselho Regional de 

Farmácia – CRF; 
 

9.7.3.4 Certificado de Regularidade – CR do Cadastro Técnico Federal emitido pelo 

IBAMA, relativo a atividade de comércio de produtos perigosos e transporte de 

cargas perigosas (oxigênio). 

 
Observações: 

a) Ficam mantidas as informações referentes a quantidade, valor unitário e valor total do item 

acima identificado;  

2 – Considerando que as alterações supra afetam a formulação das propostas, altera-se a data da 

sessão de abertura e julgamento, passando a ocorrer em 21 de outubro de 2022, às 08h30min, 

no mesmo local originalmente designado, qual seja, Portal de Compras do Governo Federal – 

www.comprasgovernamentais.gov.br 

 

O Edital do procedimento licitatório na íntegra, posterior retificação e demais documentos 

encontram-se disponíveis aos interessados na Secretaria de Planejamento, Administração e 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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 Finanças, Paço Municipal, na Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555, centro, na Cidade de Mercedes - 

PR, bem como, no site www.mercedes.pr.gov.br, link licitações. 

 

Mercedes – PR, 06 de outubro de 2022. 

 

Laerton Weber 

PREFEITO 


