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ERRATA 001 AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2021 

 

 

 

 

A FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR – FIMES, 

mantenedora do CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - UNIFIMES, pessoa 

jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 01.465.988/0001-27, com sede na 

Rua 22 s/nº - Setor Aeroporto, Mineiros - GO, CEP: 75.833-130, por meio da comissão 

de licitação torna público que fica RETIFICADA clausula 10.1.4 e CANCELA os 

itens 11, 12 e 13 do Edital Pregão Presencial 013/2021, cujo objeto é a aquisição de 

aparelhos, equipamentos, utensílios médico odontológico, laboratorial e hospitalar 

para atender às necessidades do curso de Medicina da Fundação Integrada 

Municipal de Ensino Superior - FIMES, ficando os demais itens inalterados, 

conforme abaixo exposto. 

 

Onde se lê: “… 

10.1.4. Qualificação Técnica: 

 

10.1.4.1. Declaração da licitante de que tomou conhecimento de 

todas informações e condições para o cumprimento das 

obrigações da presente licitação (Anexo V). A não 

apresentação desta declaração será entendida pela comissão 

como concordância com o teor do presente Edital; 

10.1.4.2. Comprovação de aptidão para desempenho de 

atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, 

através de apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de 

Capacidade Técnica, em benefício da licitante, emitido por 

pessoa jurídica de direito público, sendo aceito também 

atestado emitido por pessoa jurídica de direito privado, 

conforme rege o inciso II do art. 30 da Lei de Licitação (Lei 

8.666/1993); 
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10.1.4.3. A Administração, por meio da Pregoeira ou de outro 

(s) servidor (es) designado (s), poderá, caso haja 

necessidade, diligenciar as instalações da empresa para 

certificação da veracidade das informações prestadas acima 

pela empresa Licitante...” 

 

Leia-se: “… 

10.1.4.Qualificação Técnica: 

 

10.1.4.1. Declaração da licitante de que tomou conhecimento de 

todas informações e condições para o cumprimento das 

obrigações da presente licitação (Anexo V). A não 

apresentação desta declaração será entendida pela comissão 

como concordância com o teor do presente Edital; 

10.1.4.2. Comprovação de aptidão para desempenho de 

atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, 

através de apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de 

Capacidade Técnica, em benefício da licitante, emitido por 

pessoa jurídica de direito público, sendo aceito também 

atestado emitido por pessoa jurídica de direito privado, 

conforme rege o inciso II do art. 30 da Lei de Licitação 

(Lei 8.666/1993); 

10.1.4.3. Alvará Sanitário ou licença sanitária (vigente) 

expedido pelo órgão competente do Estado ou Município 

de origem da empresa e, no caso de filial do Estado ou 

Município onde se situa a filial; 

10.1.4.4. Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) 

participante da licitação, emitida pela ANVISA. 

10.1.4.5. A Administração, por meio da Pregoeira ou de outro 

(s) servidor (es) designado (s), poderá, caso haja 

necessidade, diligenciar as instalações da empresa para 



 

 

 

 

3 

 

certificação da veracidade das informações prestadas acima 

pela empresa Licitante...” 

 

 

Os interessados poderão obter maiores informações na sede da Fundação Integrada 

Municipal de Ensino Superior no horário de expediente, das 07h às 17 horas, no sitio: 

www.unifimes.edu.br, ou através do e-mail licitacao@unifimes.edu.br. Fica remarcada 

a sessão do Pregão Presencial, para o dia 09 de novembro de 2021, às 08h15min, no 

Auditório Central da FIMES/UNIFIMES, sito na Rua 22 s/nº, Setor Aeroporto, 

Mineiros – GO. 

 

 

Mineiros/GO, 19 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Joice Aparecida Souza Figueiredo 

Pregoeira 


