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RETIFICAÇÃO   
FICA RETIFICADA A PUBLICAÇÃO PARA CONSTAR O SEGUINTE:  

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/2022 
PREGÃO PRESENCIAL  N° 033/2022 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE 
PRÓTESES DENTÁRIAS PARA SEREM DISTRIBUÍDA PELA SECRETARIA DE 
SAÚDE NO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE EM CARVALHOS - MG 

 
 Fica RETIFICADO O EDITAL para constar na cláusula 10.6:  
 
 Serão exigidos os seguintes documentos de qualificação técnica:  
 

• Alvará Sanitário, licença sanitária ou licença de funcionamento da empresa licitante expedido pela 
Vigilância Sanitária Municipal ou declaração de que se compromete apresentar no ato da 
assinatura de contrato.  

• Comprovação de registro no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde 
(CNES). 

• Comprovação de registro na entidade profissional competente, em nome da pessoa jurídica, 
mediante apresentação do Registro do Laboratório de Próteses Dentárias junto ao Conselho 
Regional de Odontologia – CRO.  

• Comprovação da licitante de possuir, em seu corpo técnico, na data da sessão de entrega dos 
envelopes, 01 (um) profissional, com formação em nível superior Graduado em Odontologia, 
devidamente inscrito no Conselho competente e 01 (um) Técnico em Prótese Dentária. As 
comprovações de vínculo poderão ser feita, alternativamente, por uma das seguintes formas: 
a) Apresentação de cópia de carteira de trabalho (CTPS) do profissional, em que conste 
a licitante como contratante, na data da sessão de entrega dos envelopes; 
b) Apresentação do contrato social da licitante, em que conste o profissional como 
sócio, na data da sessão de entrega dos envelopes; 
c) Contrato de prestação de serviços assinado pelas partes, regido pela legislação civil 
comum 

• Comprovação de cumprimento ao Art. 16 da Resolução - RDC nº 051 de 06 de Outubro de 2011, 
mediante apresentação de Parecer Técnico emitido pela Vigilância Sanitária Estadual quanto à 
aprovação de estrutura física adequada para realização de atividades de assistência à saúde. 

 
SENDO ASSIM,  
 
DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 06/10/2022 
HORÁRIO DE CREDENCIAMENTO: 09 horas. 
HORÁRIO DE ABERTURA DOS ENVELOPES: LOGO APÓS CREDENCIAMENTO 
LOCAL: Sala da CPL da(o) Prefeitura Municipal de Carvalhos, situada na AV. ESDRAS 
THOMAZ SALVADOR, 295 - CENTRO. 
 
 Ficam mantidas todas as outras disposições do Edital, inclusive a data, pois ainda dentro do 
prazo legal.  
 

Carvalhos, 22 de setembro de 2022. 
 

LETYCIA VARGINHA ROCHA 
PREGOEIRA 
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