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MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC 

ERRATA AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2021 – INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021 - PROCESSO Nº 24/2021 

 

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL 

 

OBJETO:  Credenciamento de pessoa jurídica com capacidade técnica para realização de exames laboratoriais para 

prestação de serviços especializados na área de saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Município 

de Itapoá/SC, conforme especificações constante no Edital e seus Anexos. 

 

O Município de Itapoá torna públicas as seguintes alterações promovidas no edital do Chamamento Público nº 03/2021 

– Inexigibilidade nº 02/2021 - Processo nº 24/2021. 

 

ONDE LÊ-SE: 
 

6.2. As certidões emitidas sem prazo de validade expresso, somente serão aceitas com data de emissão não superior a 60 
(sessenta) dias anteriores à data de entrega dos mesmos. 
 
7.5.6. Atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou direito privado, 
em nome do ofertante, que comprove(m) aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características 
e quantidades com o objeto deste credenciamento. 
 
7.5.8. Possuir Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, com a comprovação da destinação de final dos resíduos segundo 
RDC 306/ANVISA, essa comprovação poderá ser realizada através da apresentação de contrato com empresa responsável por 
manejo integrado de resíduos de unidades de saúde. 
 

PASSA A VIGORAR: 

 

6.2. As certidões e documentos emitidos sem prazo de validade expresso, somente serão aceitas com data de emissão não 
superior a 60 (sessenta) dias anteriores à data de entrega dos mesmos. 
 
7.5.6. Atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou direito privado, 
em nome do ofertante, que comprove(m) aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características 
com o objeto deste credenciamento. 
 

7.5.8. Possuir Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, com a comprovação da destinação de final dos resíduos segundo 
RDC 222/2018-ANVISA, essa comprovação poderá ser realizada através da apresentação de contrato com empresa 
responsável por manejo integrado de resíduos de unidades de saúde. 
 

 

 Ficam ratificadas todas as demais condições estabelecidas no Edital. 

Itapoá, 20 de abril de 2021. 

 

 

 

Fernanda Cristina Rosa 
Presidente da Comissão de Licitação 

 


