










SAMS IBITINGA 
, 

1885 	 18 o 
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE 

ING 

RETIFICACÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 1212019. 

O Sr. Roberto Gonella Junior, Gestor Executivo do Serviço Autônomo Municipal 
de Saúde - SAMS de Ibitinga, comunica aos interessados sobre a retificação 
do edital do PREGÃO PRESENCIAL N° 1212019 supracitado, referente as 
exigências de qualificação técnica. 

ONDE SE LÊ: 
6.1.3 A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA CONSTITUIR-SE-Á 

DE: 
a) Um atestado, podendo ser apresentado mais de um de atividade pertinente e compatível 

com o que pretende fornecer, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
devidamente registrado nas entidades profissionais competentes, informando que a 
licitante realiza ou realizou fornecimento com características semelhantes ao objeto desta 
licitação assim considerados 50% (cinquenta por cento) do fornecimento pretendido como 
critério objetivo de análise dos atestados, de acordo com a Súmula 24 do TCE/SP. 

LEIA-SE: 
6.1.3 A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA CONSTITUIR-SE-Á 

DE: 
a) Um atestado, podendo ser apresentado mais de um de atividade pertinente e compatível 

com o que pretende fornecer, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. 
informando que a licitante realiza ou realizou fornecimento com características semelhantes ao 
objeto desta licitação assim considerados 50% (cinquenta por cento) do fornecimento 
pretendido como critério objetivo de análise dos atestados. de acordo com a Súmula 24 do 
TCE/SP. 

Ficam inalteradas as demais cláusulas do instrumento convocatório. 

Tais alterações são amparadas no Art. 30, incisos 1 e II, da Lei Federa 
8.666/93. 

Uma vez que a alteração em tela não afeta a formulação da proposta de 
preços, fica mantida a data da sessão de processamento do Pregão Presencial 
12/2019 para às 09h00min do dia 27 de setembro de 2019. 

A presente informação será publicada pelos mesmos meios em que se deu a 
publicação do extrato de Edital. 

lbitinga, em 25 de setembro de 2019. 

Ro b&Huir 
Ges or Executivo 
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