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Erratas

ERRATA
Publicação do dia 12 de Novembro de 2021 (Sexta-feira), Página 8 – Ano – Edição Nº 2847

ONDE SE LÊ:
5.2.4. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes
documentos:
a) No mínimo 01 (um) atestado ou declaração de capacidade técnica, em nome da licitante,
expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com
o objeto deste Pregão;
Obs. É faculdade da comissão de licitação ou do pregoeiro realizar diligências para verificar a
fidedignidade dos documentos apresentados pela licitante, conforme previsto no §3º do art. 43
da Lei nº 8.666/93.

LEIA-SE:
5.2.4. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes
documentos:
a) Prova de inscrição da pessoa jurídica no Conselho Regional de Odontologia seção Bahia,
bem como de seu responsável técnico;
b) Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objetivo da licitação, através da apresentação de
atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado;
c) Licença de Funcionamento (Alvará de Funcionamento) em plena vigência;
d) Licença Sanitária atualizada (Alvará Sanitário), emitidos por órgão da Vigilância Sanitária local
(estadual e/ou municipal, se houver) em plena vigência;
e) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), dentro do prazo de validade.
f) Programa de Prevenção de Risco Ambiental (PPRA), dentro do prazo de validade.
g) Comprovação de registro no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES, com
toda equipe técnica disponível – Cirurgião Dentista – CD e o Técnico em Prótese Dentária TPD);
h) Declaração dos equipamentos instalados no laboratório na sua totalidade.
Obs. É faculdade da comissão de licitação ou do pregoeiro realizar diligências para verificar a
fidedignidade dos documentos apresentados pela licitante, conforme previsto no §3º do art. 43
da Lei nº 8.666/93.
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